
 نا

و
 
خ
ر
 

 و

پ
ن
ا
ک
 

۳ 

ن
ت
 

1 

: 

ک
ل
ت
 
 وم
با
 









 ہک ۸ع

 کراس هاشداپ تلمو كالم راعا عاعش رانو تمکحو نؤتفو م ولع عاونا شان
 ناطالسلا ناطاسلا قا ناطلسلا تقم م راكم هاش نه شو تاصخ

 هشطاس یصذااب دیاو هنآ ودو هر مانا ىلا ت هللا مادا ( ناخزپ رعلا دع)

 صد تلدعم رعود كة را رمضح زمدنفا زما شىداپ نارودلا ا وا

 هذ طا دنا وب والثم یٹیداوا هرمغننه كن ہحود ران | ع اونا هدنرلهب اک ولع

 ہیلع“ رجه هنس جوا ناسکس زویکیا كی و شا یخد هسفرن “ہدلحو
 كمارطا مرر هش نالوایسادتا كن هيلا لك او ءولصلا لضفا

 یزاغلا ناخد ناطلس یزاغملاو حلا وب ینوکههجیعنوآ ۱

 هدنلاصدا یرلفب رش مداج كن رلت رطح هار تاط

 مت جاا یو سوپ هدنتلاینهناتتک نئاک
 یلبثتو عبط هدنهاکتسد ك:ہدنا

 نس> دیس رنانلا کالا هنانعد

 ردشلوامانخ
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 فر ۾ ۳
 سس باس سس سس سس ا توت سس نم سس ست تند نیستم سو

 لاسر ییهامره بودبا «امرب یز وز ره هلی
 هارتسم ده شا دا داس ه دیا نون و رک

 ماد نتا و د و نید یاد ءا بویلبا عدم

 ها دزی اکر د زراب عرضت ز دن وک ه هک
 2 هدون لاس یادنا یدنلوا عباط ۵ ےس ون

 از باب زا مد سرا ضرع نکلا مانخ
 الد هلابفا ج وا یدرانغج ی لڪ

 هناهرب هد تحاح یمراو یدلصا هل سود

 نونا بیصفق> یلافربخ لاس كيربت هن
 هن ءا لهآ نیهءلوا هیس | ماما

 بیر ب ودیا عارصم یکيا لضاف اولربم لوق
 هن ار ود هاش ل وا یدلبا عدقت ران نکس

 ۱۲۸۳ ون لاو هن اځ زپ نعلادبع دیع دشنام هل وا

 ۱۲۸۳ ہاخزب نعلادبع دیعس و لاس هلبا دم هلوا

 لیلجرئاوب كنیدنفا نی طفولتءهفر ندنس ہک رات ةمککو ندمان یارعش
 یدنلوا ماتخا ةفعك تس حب رات یکبدلیا داسشنا هنعیط

 ٩۶ از رکن امزره یتراقح زکر ملی و #*وفوا لا یف یواوم ن زکداروا ح سش لپ

 ۶ نی طو یدتا ضرع ےب ران یکر ہوکر یدلوب #

 هل طو ی دل صاب ی رش كش دار وا ی ولوم

۱۸۳ 

 یک دار اهل ص تس راد ہنعبط هروک ذم 4 نسا نوا راس ح راش

 ردګ را

 9 لراو رع ےن هل دج یعط ید ربا همانح #

 ٩۶ الوم هبا وع هلن ارغغ تجر نا طخ #
 ٭ ح راش یتخی رات یدید هقح بووابارکشن #

 ٭ العا ی ول وم رک د آر وا ح رش یداصاب #
۱۳۸۳ 



 ورکر با ا بو دیا اں

 م ی ود نوت ید وط هلا بوطو كنف

 الصا بارخ زا یدع وو ڈ یکلمر و بودا

 هب چ قاخ ها همروس ناپ لاخ ردازس

 ه رګ هب اږ راو یس هناهاش تهه ولک دوا

 هناسنا عون لوقف ترحر واک هسکدن_دیا
 هساوا یس هاورپ كل )ایفا هم و رهه یم

 هلا دلب هاج یدشربا یل دعوت رپ ع اش
 هراک لدعم هاشوا قح شو و ہکردملاطە
 هیاشو تکوشو دسح یدرابا هس ر وک نودب رف

 فو و كن اکمرک ناف اج وا

 هن اینا و تس كەر ون ید نکمم نبر ہ دکب لک د

 مکیدر وہ احا ینکلم دن سو هل ج زا یر

 ہاونع یک ا ہلرظن نسح ید و نسدلاها

 داش ینا رس حور بولوا كنز اغ ن اخ دم

 هب ادیم یم اب یلم دق ےل دح رسوا ی دقیچ هنب
 نوعا كلا تراطن نفار طاراح ل د ودح

 ہن اب ره یدشار 11 بصز بوبا رالوغارذ

 ید یاد دلاو ضا داد ۶ یودیا

 هت ا دن ول ہل: اغ بسر یدلبار کک اسع

 یه اوخدب یادسعا رظن ء وس كسب ا نکم هن
 ہناد رع اک | لاھ ا رکے رل,دل وا کرک

 تكهاشنهش لو ا٠ دتلو در وغ انس دد رت

 هار اناج ی اھارابا لام و کالم یادف

 دادرم ی رع نوسا كنارود هدزهاش ادخ

 هاجر بار ندلک وکو ناح هديا ضرعاعد

 یداہجاو لا فارخا كتا ذا ب ایج

 | هاف اخ کال« 5 بوک لک وک هل وا انٹح تہ

 ےس ڪک
 هک هلو و



¥ > 

 مع علاط مد هدا نارو د هداج را فرش

 هل اوکو خم رح بکو کہ دکلف بلاغ هلو |
 هرژوا هجو یبہاوحلذ هديا تد ن د| مرھد راطع

 هناساه> هاش بت ول وا صوص ادخ تاس ود

 كناخ زب زعلادبع ناما فهک ناعز ءاش لواهک

 ۱ هلع لآ ماش یدربو رفو بز یدوجو
 سس ات رس روس یدلبا یا پی ہلا دع

 هارب و یاج هدنتا و د الم یدل وا غر وک

 هر یدع یدح كن هتسعت ردف وہ هروم یتدارب

 هل سدر ز یراح یدلوا یدادو لدع هبروا

 قوی مها دشا ردقح ییفوو یربهر ہدناسھج
 هاته اوخ ريخ ید ضل وفن قلو د زوما

 هنصحو رد ره تا هاکن فطع نودیا

 لاو ه دکلمر یر ره كن اک دازهش «دیا

 ۰ هناشیذ هاش لوا هرب وقح تاود ورم زنکو ت
 ٠ قلم و ال٥ یدیوق ھم اعظتاو م 9

 هر اه اش صع و هت اس نام زر د رح

 4:4 و فا ن وک یدلا كن گی فونص

 ۱ هن از وج اورب ېب هل هصخ تم رار دیا
 ۳ یدلوا مش دام یر ره كهابس

 اہاھٹشو ںوط لب ہد هساوا الصا ر زعا ردح

 لخاد هغلواه دنح كس یدلوارکشهاوخ ناه>

 ها أو فطل هرو قحشع اره ظ ء ی داش وا

 یا یدلبا ها وا یو اره 14 او د

 LS ہللا اب رد یدلوا زا راک رد دن اوس



i04 ۶ 

 یاضتعم دخسادوم نایسنلا نم تک ر ناسذالا هد هل دلوا برو مو

 هد هنارت هو دنع ی هیلوا یرب ندنایساو طاغو یراع نداطخو وھس تبرشب

 فراعم تافص تده تاودناروب تفز هر هع]ا طم ندنءیدلوا لجو رهاظ

 تاطاغو وہس نالوا مفاو رشک اطخ ربقحوب هکردامدتسهو لوسم ندنام
 لان هلیارخ- س یهاربقف ب ويعو لهجو میخ" هلی ربا زچم اف یمهازج ام
 ادرمخ ندناوخا هلرسانعو زاب یسٔل رو تبغرو تمه هغلقلوا لیزج رجا

 هاک راب ك:ہرلئرضح ہلاو عو هاشلج بویعلاراتسو بونذلارافغ بانجو
 تافولخم ا میج ییشالء هللا یل صو ( نیمآ ہلوارسضدمازج نْسح ندنزم

 هلآىلعو نیلسرملاو ءاسیدالا ةفاکیلعو د انالوعو انبیبحو انهیفشو اندي
 نولفاغلاہرکذ نع لغغو ورک اذلاهرک ذاکر ابو نیەج ا ےھت نمو ہباھصاو

 كتفرعم قح كانفرعام لاس کس دوبععا كندابع قح ؛لاندعام لراهس

 هلال نا دهشا ۷ ریصقت لک نم هلل اردد ساو قرفوتلا یلع هلل دلا فورعما

 توکللا بر نعصتع او ٹو رل او نره | یذب ت: صع قاخامیشنم

 ضال یذلا هللا عسب توعال یذلا ىلا ىلع تاکو و
 مللاعیع'اوھو ءاماا الو ضرالا یف یش هع“ اع

 ىلا: هللا ن وعإ ديو ألا اذه تع

7 

 ہنی رپ ےن سوپ یرمشنو عبط كن هم .طا ةو هليا یرا تاس:ءو نوغ

 نزن هلا یتا ۔اھج ترضح یاس مان یعبط ماتخ بودیا قداصت ہنلٴاوا

 یدناوا هو العو تد ےس هدرصق یک رات لاسو و

 یهاشنهش لاف تن لاس یدنیا د دج
 هرارود ءاش هل رعطو ز وف هل وا شع ترت

 نادزپ ہدیلیا ثداضس و نع ثعا نمود

 هب اخ ره هدلاع نا قا ہر ہل:ذ وش هل و |

 هک فرش

۱ 



 3 ٭

 ۰ راد تال وع مدنزوا یی درا ارد فاااکن

۱ 

 ی اود ناطاس تمه ی داک « دادما نام

 |یطخع میس وا ان ہی ہماخ م د_شپ اب سالا یکیا ۱
 یناس>او ف طا كنادخ یتا هداوفع یماطخ

 عج مدر دیا یربک ةموظنم مر دو ی دے

 ی ناپ ودح یو كيف الا نف ا
 لیست نکات ون و یر
 یار م اھل ا اکب ی دلواایشکل د مظن و

 كنار و د هاش می یرکاح ی دار مدح لک د

 یار عی کوا هد مس ما ا
 قترآ كت ردق نعش لضاف یز وس هلبا مات

 ینا ده" ےسررد هل و ترا قارنعا لروص

 م راک رد ها نس عد رخ هل دص مدامد

 ۱ یاوخا ہر کوب مرابا قب وشن هد زورو بش
 م راک ناو ذاز 914:۶5 0 pA ردم اع د

 والد انیس و وف ن وانا رخ

 دوج وم بول وا هد هک نوک ینہ زا د وجو

 یاش هلل الحا هن وک ن دن وک ن و سانا یر

 ن وسا وارارف رب ه دن طاس تی یک نال

 ق اصقن:دلاع نوساو حج و ل وا هم

 ۱ ۰ لاع ورھظء ه نما رفظ مدره بول وا
 یاعصخ و ادعا كلا دا عمه ام رد هل وا

 ی اذ هدیار و رسم ادخ ہلاک دا زهش و یه

 یاخ(زب زعاا دیع) ہلوا دان ەےکدلبار ود یاد

 ۱ نګ ر ات مان مدز اب ه دنس و ام رب سخ س ولج

 قفس فاطاس یدل وا ناخزہ زعلادبع نامج یدلوب مسج
 ہک دور ہلرب عدت ہسیلس هام راز اوەسفن ٴربتعم باک هحسرک ( هعاخ)

 سس ۰ مج نر



 و
 ناداشیحاورا كن دادحا نهج رهزا بتودنا

 یاس لآ هلوسام ربا ر اقا هاکنوت

 مم مهان بسا قو فاس نیطالس رفردوا

 یارو د ناهاش نک ی دردت وا هل ادع
 نتاذ نوسسلیا قفوم ق وح ہرخراآ 4 ےھت

 یادت د قلح یدتا قل وجد هب رح نون

 بھ نەاظن هسروک یتلمو لاله یدب و هوهر هر

 یناوآو ید رار دا نیس هفااس لولم
 ندع ر دارفا ید تبا دس یاب ل ا طم

 قاسصحا یدلوا یواسم هاداو یلعا نو تب

 زور ور دیعر ین وک ره كتاو د نام ز

 یاس بآ لاک یاسحا راطعایشود
 مک ناعا لها یادتقم ردینک وش ب انج

 یل ام رف و ص ا ان هب ر هلیا قرشم ر دن اور

 دیا ینمکح ینا زج تعی رش بح اص ردیا
 تم در ےہ رو

 هلت اذ سرلا راضههارداور مل اع نوتب
 یاش>ر راه نوح یملاع یدنوط دع ع ورک

 هیالما نفص و م دتا نأرح ن هلیا زم ل اک
 ین ادرنه تاذ لوا هل-.هح مدا حدم لب اق هت

 ہرحبا مص ءول یسوررف همانهش تحاص یدیلک

 ۱ یت الطد طخ هکوام یال سا حدم ید رک
 یطدو هیار ود ه.ش هع دقت یدلک ترا

 یناک کر ھو کره ردوا ک ردو ل ارھوج ره رول

 مل رھ بح اص ا یساوعد مه

 ات و میسلست ی یمظن نک ر دیا

 ک مادک دبع رب ہ زهب ی كپ هج رک ند زبه

 ناز تابآ مم سب ردم هدا ام ود

(5% 

 و جہ وتوت دک داسو یا یا ترس اون تپ



۰۰ 

 هناا ع ول یدتبا رلناسحا قو یدحو باسح

 قی کما کالم ولع ی دابو هل رو هلت سہ

 یوم ےناذ ل شغا ةو رهم یک اسد
 یازورف مع كناسحاشو ست ردا

 كدرفر یدح قو ہکعاروج هب ه دن یدارب

 فاش ٭ "اش لوا ئ لها نوسعا حدم لصن

 هدزسا و ابا فرات مرحو رو رسد ناه>

 ف 1 هلبا راکزا ی اح ی راو هاج

 فا , وا رو یشاسحاو فذطا ها بنغا و ادک

 یاسذا ق ط) ی رب « دک « دیاضرع ن ۳4۸

 يدون هن سال “و دس فر هدب ا مک

 ین اسحا بوک رول وا تلا هنن ول طهر ربا

 هر عن او رو هک درد ی قا دا
 ین اکما شوغآ تفرعم جرد رد ید_شارپ

 e هسااد و 7 ید شود هد تا ود نامز

 ه یدل وا زبربل هل دنم ره یو مالخ

 قلا یتلم و كالم سوم ان ندبا لاکار دوا

 نا تحت قن ور ی دل و ن دیک هلیا كنا
 نارمحو هلاو یدرولوا هس ۰ نوط الف
 ینابناه> هاب و نو ساب وس شهروک هسراوهدفلس

 7 هش ر د ره ظ٥ ک ۲ یهلا صف یه ۱

 ین الیحو عش ی صا دانم ردنا ۵ سا دارص
 هدنادعر ود ردنکس و نودیرف ی دیسسزنلوا
 ی ارد یر ره كلنلالحا ه کرد یدر و وا

 نوسلوا لج ھت> نادامزآ روج > یدلاق هدناه>

 یاوارف یدع هنناذ یدرب و هر لوبشادخ
 یداوب قجار « دتک وش حانج رب ز ناسھج
 ی اماس وارد ره «ددروک اب ارب و ان امر

7 (9۷) 
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 لاحرد نس هعقو نایلو روم مدلیا روصن

 نص

 یار ود ناطاس ةیحدم مدارا ضرع بوزا

 ےک ناخزب زعلا دع ترهح میم ہاشذھش

 یادز لط م رک دوادخ ید ردوا

 یدلوا ناتساک ام هنهک هدنتعاس یسولج
 قاحا شوخ ص یدلشا هدادو لدع یاو

 ا سعحا مس ےک ها ید) و هزات تابح

 فاویح بآ سکہ ی ددنیا ارجا هلی تلادع
 هدیارف یدلوب تلادعو فطا تجم تیانع

 ی اشو ترهشو تبص یدل وا قاف آزادنا نینط
 تر وع ناز رسا ید نوش
 ینابس>او فطل تص یاد یدلبا هظاحا

 قح ىلج یدلیق ها اقا ما اط دم

 ینالوج یدتیا هدنسهصرع لالجاو لابا یهز
 مدلوا هلی لالحاو تکوش دسر دیا مزع ۵ ے2“ هر

 قارو یا لوا رابارونا ره لاش

 هل ادعو قاصنا یدلبا رضا ملی وش ین اھ ج
 یاب رف هل ج ۰ دنلوب ماد ادکو ی ار ول واک

 شو نولس یاد یدتیا طیب هلبا لدع لاک '

 قت ار وت و نارا ہن رپ“ ر ولآ هسنیا دام
 هدن راذ_کهر س اسیلاو رضح زدرظتم مدامد
 ۶ شک دیا راو ری کاوش بانج

 رک بت عبر تاه> یدنوط قلیه واکدوش

 فن از ر ڪڪ هاررانوط نمد یتمان ھلغ وط
 ن دان رد ثمل وا قلخ ین زا د وجو

 یارقا هاند ی دلک كناهح هاشنهش
 ی و ووھج

 ٭ پاسح #



 ک<
Eس  

 ناخد وج لدع یزاغ ناطاساا یک ناخزہ نعلادبع ناطاس نا لا اما

 هلو هرج لا دته !لوطو اار اط ناخ دا دیع یزافلا ناطاسن

 بانج نو رقم نمایم نونا( هه سراج كن رلترضح زمدنفا نام زارخآی ا

 دوج والا بجاو تانج یسعافداصت هن اقوا نع او ثاقی«فرسا یرابناناهح

 نو:ظو بیر ی یییدلوا یس ہیاسھپ یب قا طلا كنبرارمضح هاشلج
 *دہصف و.شاو لیبذت هلب را هناهاش یان مانو ہیاھذ یب تینارکش ندنغبدلوا
 رداق قلاخ بانج ناه اجا ہنلیھچ سو ےتخت كن هروک ذم هه با ءزیک اپ
 هرم راآامناد ن را هناک ولم نایسنک و ش تاذ یرلت رضح هاش زە نوک

 ہلترافم هت هنو زوف عاونا هدنراناو سهمخ رع” نادعم رب رسو یقفوم
 ابنعفعو ناو نب لکی انءاعد لبقناضشر ) نیمآ نوسروب قلطم باا
 ( ناو رظسامو اقا و ن) همر نیمآ من ناب لاو اناطلا نع

 ) رقفلا ح راشا ہبءاتخ هدیص 2 راجہ ن ورعم تن” نوبامشسوایا رب (

 یاصس نا اپ ی فاطاا یهز ہللا لاعت

 ۴ ۳ نگ کو اس مز رح یدا وا قام و٥

 یداوا ےک ہر عار صح تادعمرصعلابفا یهز

 ی رقر سفت ند دن وند فلا هضاس

 هدعاکنهون راترس٭و دات ہ_ ھ  یدتاروھظ

 یتادزی فطل ہکولس ِباحا مط یدےشربا
 ندنلفغ باوخ یرک ذ لها بولق مدردن اب وا
 یىیاکوراو درو كن ولوم باسنج م د زاب ردن

 ہلا اح زج. ع رضت هح مدسلبا نک را زا
 ق ابر بطق ی دلک « دادما هل ٥ اسھلا مدوا

 مدلوا ی رهظم كنادخ ناسحاو فاسطاادنب

 یاقاخ هکلب ەےتفو هلب و ردشمالوا هد. سر

 ندقح بناج هر زوا مدوصقم بصداب بوسا
 یاتتسلکو مچ یدروک یدلجآ با طملک

 م ا ۳
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 كنم رب مصح هدنوا ال وا هوحولالکنه الوم ترمض> هم دام( لما شاعق

 هرزوا یی دنلوا ناب ور وم ہدالاب قرەلوا یا یرادیمدق تیناحوردادما

۱ 

 هحرش راصتخا هحور ہللا یراک درورپ بانج قیف را عن قوت ہد ما لوا

 یہ هراس بنکور وک دی رٹ لھ امد نسالماو قینع هلیارادشا
 ےضوت هب وغم خوب هلبا هداعایلک ٤ل ر هبدرون لهرون هلر مدو هعلاطم

 ( انالومراک ذا قیاقح ) ہدقدنلوا ع ورش ہنبرب رحم اددحم انتعالاب ہنایصفتو

۳1 

 درج ىس قفاوت هنفیل او عجو تیاد ع رات كةينم دلج وب ینیطل رابع
 تف احور ملاطهو هب ونعم تبلوبق راب | كربدقلا هرس سدق راکتسدزیب بانج

 رداکی ینیدلوا هتسراو ندلارخو ماهوا یکیداءا تدشن ندنرل هے سدو

 (االومراک ذا قیافحح یش) اکربنو اوا هغاقلوا باک سا روپ نم خم ران
 ادنتسعو ر وفغا کالا هللدج هلسهملوا الماو تو ھر“ ہلا یثاعهرپ ناونع

 ہر داوا روصورب دع “درک رسید لاک نح روكشلا بر لطف

 هب نط ص ءا ح ور مه هفح بان لیف هبا ھن یب رکشو دج (هع طفرات عم )

 ٭ ےک یحرات مالا کل ۔ہزاب ہل رہو ناخ # مالس ہللا تالصدص

 ہیر لاسةشا تنی” لاس ( ماکب یدلوا ہلیا حرمش لبضاف ییا الوم دزو
 كفيلا ترفذم فب رشدلوم رش كن هیصاا لکااو ةولصاا لطفا هيلع

 ینبداوا ماتخ نس هدیسر ہلمەلاز جاع لق یس هدوس» ی وکن ینا یب نوا

 کردیا نارذک ملا حک ناواو لاس دنچ هفاطلاو مولا بسح ہدااح
 مدیا شالا قیلعت هنوهرع تقو ین دیلعتو ضد كن هتک ےس

 هد هز رپ "سو هرزوا یقین قو طنم فل رش ثب دح ( ناعالانم نطولابح)

 هل صاا لحال هنارس ھے. ى نالوا مهنابشب ورد سار طقسم الاب نارا
 تاوصتسالاب ہجر ار ییهروک ذم هست هدههنازج ام ت٤ نعیانا ندلویهالسا

 (هعطق حب راتمم)شخلوارادتبا هخاننساو ضیا لیا تاصاوم هروک ذع"هدلب
 9و هان 'دخ ی دارا ف طا هزح اعد ءو نا >! بول اناا کا ك ڈک لد حرش وبا

 (ولدوردانح رسول ون یدنلوا ضا ٭ لضاف جراش حیران یدیدردلاش

 نی هد نیط الرب دیےس ےک مات یس ھم ةا ها ام یل

 نیبا تاادع هاشنهش نینءو» مشچ كد نیلسملارذش ترضح هفیلخ
 رج موم تن تو کت سس سک

 هک نااح #
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 ه داش سحر هژرب قولو ماهاا بلط ندعل طی بانج هل هلعل وا مقنسم ہار مزاغ

 هرس هو الم قلوا ندنلویس تعدو لوصا ارا كعا تیعبان راھ ظا

 لا اوار مره ش هلکعد ہداز فب رش یل بارس هنسول لیلج بر لیلذدعو) ۱

 شاهد دیا کا یدنیشهرلا نی دلارو ین طم ہد ہا یا یواولا ل ضاودح

 مھا ىلا ہللارذغ ىوفكلا یعرقلا قلا نبسلادج-! فب رش دیس لا

 هی دیک لک او ةولصاا لضفا هيلع هب رح لاس یش از ویکی ا كب ندیانارذک

 نکیاشالوا سیم قاوا هےیذوص قبفر ضیف قی راع کلاس ردق راک
 مکلکعات “اخد هب : ول ىد رطوتلاصو هروصاانردباولزا ضایفناس۔>ا

 كن رایرمطح یدنفاهدد هللا هردو خش هجزنااقوبسع مزہ نعدش رمو خشو
 هکه لب وش بولوا ه ها هیفخ “ولج مفلفلا تبانا تسد ندنراتداشر بناج
 هدمهراربهق ا ثور وم ندمدح هد هروک دم هدب نانل وہ مەیلصاداوم

 تبانا سفنذخا ندیگیدلیا هدهاشم عفد چ وا هدانعم ماص هد هکراسب “للرب
 یاخور هدا و هعرایسلاب هبهدافاو ناب ہٌِ رعاب ی هروک ذه هة او نوعا

 هد«هناثو ورد لک یخدارہاظ هنابر ماهلاو هاه“ یفاطلا ممیداوارظ٭
 یکتا انیع یواح یمخادلروی لوبق هيه ولوم ةسیلع تب رط هلیاناءل

 تودنا رو رم هنتسرب هنن رز وا ك-ہم!دلوارشبم هلب را ہنادش ره هاتر شدت

 قرەلوا یرات | یرهسدقم تیناحور ءلریدقلا رس سدق رکتسد رب ترضخ

 |تهارکس لحم ہیلاراشمدش و ت٤ نع مال فطع هلوبعالسا لومآهربغنم

 ف.طاتهلب راەادش رم ت سوب تمارکت سد لیبقٴو فرشت هلی را ہیلع سینا

 یدک هدلاسوت ٩۴ کم کس نمان مش رابرلیدشلب وس لیا ماهل( حب رات ) دغی د زاوا
Uلالج مساو ہی االح دف تا ا ها, "(یولوم ت £ ل طاف ہ  

 ةذوص ني چد نیراو لرد شاد ےک اتو راک ذا تاعورفو لاللاوذ هللا

 یاهو کب تزاحاو ندا هوالت ہرزوا نیفشاءلا ناطلس نیصوو نيد

 شعروب تغر راهظا همضوطات قاف ھار غنم بور درکه م هنارمتف سمار
 ( هعطق ) رادتبا هب هف یشداروا توالت هفاطااو مسولابس> ندنغیداوآ

 ملوا هدناع نوا باج یاو ام # لزا صف مملو هدب ولوم قب رطب
 [یغاوا هدن هیالاوردوب ٭ہلفد صنوسنلوادان لضاف حما ناو الانیب 8 لڈنس



 ۳ کک ۳

 تمارک ق ط)یراقرویداشذاو 2 نمرین رلعح هلوا داشرا ہداحج  بجاص |(
 یدغوط ندنزو ۴# تفن رطد رم درد جاف رش ( حمص رات هعطق )ردب رلاغ |

 (ردیح فطل هللا ۃردق دخ # بلاغ یدالم حب ران مدید # ر ومره ھر | |
 هلا راشم حش یمانخو لبذ کن هل تساسو بیترتو مجج هکرایم هلو |[

 یداشرا نیشن هداصس روک ذم 'لاع ؛اغاخ كتر لتر طح ہر هللا لوط ||

 تعمدخوشا یخ دعا كب هدن رب جم هدب ودیارورص هتسرب قرف كن رلودلوا ۱

 تایلانہع تاھجو ك نر لزرضح ہبلاراشمدش مد رحم میقفوم ھر عملا, مار ا

 ثٴعاب ه> ہم قرەلوا ندنراب 1 ندا ان ر > ہدمەارکیقح كنب را رجم

 ع نا اص ای قیوم ےک اوت اپ كرا ی راد فرش

 نا.شو زورو ناواو لاس همت دودو ی بانج نامه یدناوارادتا اعا |
 قید من وز و راره سا ی رقوراذاب و تباب هه راه ارک داشرا دنتسه

 رانوارزصااخ 3 9 هنغاب تنج یدلو امجیسهقرذدیحوت ل ھا( مقا ہل شنل )ا

 هلل دج ## هراس اش ردت یدلوادن ی رب ۸2۱ >ب زر , ولوم 3 as شەر ىدربا :

 ہهفیطا یوا: ءو هفت رش هلل سول اد )8 هنعاطوا ك رس مدلوا لخاد | 8

 فرامعهو به تاب راو مارحالا یود باص او مارک مرا هدف اس نام

 عج هدیدع 2 راونو بقانہو ماو و تاد تقودعب اتفو ماهذال ایل وا ۱

 ۲ رایان مان کردیا لرت هفالخا یراتعالامزالراد ۲ ها لیا مے ا هتفلًاتو| |

 صوص | یل عو براوا ماعو صاخدوهش هو سم یودیاء- ةٰعأواداب قلا وب ی ا

 خالف هارو ہذا و هی رت یت اک د نب مهرارسا هللا سدق هلع قرط ناری:
 راهنلا ط سو ق ناک یرراتد فرات آ اذھانموی ی ا بودیا ریه هنن راد 0

 دیحو تءلخ سدلنو ناهحود فرش لیصت هلفاوا رادیدب و نشور ||

 توالح هح هعشن ہدوالت هر زوا هفوص ع ورفو لوصا نانلابر ترضح 8
 هسرف یدب و كت ندنيخ تا ڪک او توو بان زا نویگنوب ندنغد رلوا

 تزاحاو سدذن سفنو تانا هب هیفوص هبلع قرط لوععلا یوذ نالواردهم |

 اہلی زرا بیک ظفو شیلات ہن دادا كالم سا کنول الا حر ے یا |
 ہرزوا ته رط لرصا مد, وردو و راک داو لر هدناتاباق ناسا

 :هلبا یس اشراو تم هفرد مر رح ْرعو جش قد هل وا رزم دص اا
 هو مس ا ا ا شو وف

 4 مزام
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 E مشج ہد م كمارک عاش ہو افلخو هدد یا طا ہافناح وءف یکی

 یس هدب ر تدا بس لبص لع کن رلتر ضح ۰ دد دچ۔ا ےک دوس ی٭دەدید

 ہدروک دم هادا هدتااو تنی لاس چ وا نوکیا كہ بولوا یرلفاحارخ دلوو

 دامو نازو هدوهش e یک حم مسا ندنرلکاردا تەھ ءلاب تلص

 هيلا راشم دش رح نالوا یراراوک رز ردپ هدقدلوا ناشخرد رونم دیشروخ

 هلبا لاستماو عابتا هنءاظع قالسا راتاو مارک نار راو ۵۰ یراترمضح

 هجر لا قباس ى هدرک هارو هدازی۶ و ی هعیاخ ین رالی لو لوا

 لدلاو و دج بوروچ ملسن هن راتدارا تسد كنیدنفا هدد قطذ لع دیس حا

 هع طا اے ا ران | یرهب ول وه لاس ٹالاکو ری اف ہود لر لو

 اے2 هراسنالاکو مولعو مع نارو هدنیه>ردرادنا را هدف تیک

 هلیاداعفا هدنس هشوکرب كن رح صو صاع هنیرلمارآ فرش كهلاراذم شو
 هدهد و اب فلا ہلرب ترعغو یعس نفع سیف قیلعت طخ هدنر ههحاوم

 او تارک فو صام بک نامز دعب و انس ما ضر یدک ناف
 ہلیرلطخ تسد بروتک هدوجو ران | ہو ہلیا سباس طخ بودبا هعااسطم
 لپ زجرئارپ ہغلقٰملوادای ہلیاربخ مال مون ىلا لر هلک ہدوجو یرفص هناخاکرب
 ا راشم «ددقطن رک ذلا فلا یراس مو حشو ىج لاق لیدعی

 هدهاشلا دعب ىن راصعو تفعو تلباقو دادعتسا ك:,دنفا هللا ةردق حش
 ۵ می رس داروا هل ال الج ےساو دیجوت نیت هدنس هنس ید ن وا زویکہا كي

 دش کردیا سالحا هده ولوم هلع تش رط تفالسخو تزاجاو نذا

 دوو ماد هدناک دد تال س ماوعاو ںینس ہو هدرا هج 7 یررهکرپردپ و

 ہلا 36 هدادخ سش تشر رظن نوسرود ( تب ) بول وا ماعو صاخ

 قرهناوا داسا ہللا داشرا ماق و داعقا تشو توال كش دد ضيف ۱

 یدنواءهدد هللا هردو هیلاراشم یاب ندنئامآ کاج یراترمضح یدنفا هدر

 دنګ رات یرادال هیر اک داب و هدنرلفب مشت هند! اه ندر دام جر كاپ رات رمح

 تم تپ ےس هر هک



 ا 4:
 ۳ سس وج ERNE وجه جس

 !یونعم دالواو هداز ردار و ه-هیلخ هدد رکب وہا یراردپ ن زمو ا عضو

 یک یرازلک تل ء ہدسفة ہۂرائریطح هدددچا حدب س یراد مع لوو

 ۳ و اد هدیرا راد نوای سکھ مالک قط) بودہا هعددو نی له رو یاس

 نت ترد نوا ینه هبا شو ہوابص ماا یرافی رش نسو لیصحم لاح اح عو

 نیفلت هاضط رد لوا «دنعووو لاصرا كندنفا هدد رکب وا یراردب ز کیا

 دیدجت داٴاش یدنفا یطذ یتش تسوپ و تفالخ یاربکدنسمو دیح وت
 ناشی ورد راس هلبا ہيلاراشم مودو ءاردا فب رش طع یرلردن ےک توذا

 هبا ی راد ترذلار ها تعدخو داشراو هدر ین اشو هفرخ ناک ددو

 ندت اسنش یرلف رش دم نس كم هدد قطا تور وب نازورو بش نا وانا

 ہولج هدد اشزا بلطء یتاوثعو مان هداز حش لا زا دتفا یسک هت دیو هدازآ

 هليا اشناو رعشو نافرعو لطفو لعوانش ا یفاععب کش فو یو

 بول وا یزانم هفیلخرپ كن رلم رم "نرو ہک ردا ہسورو حودمم

 هدنفیقح داشراو تفالخ دنس یک یراردپ و ترد قرف یرلنینزانر ع

 هدنسبلوالا یداچ یسهبرع# لاس زوعطن وا زویکیا ہلا ماود هتسزووا
 یرڑرونمدق رح یزراوکر زب ردپ و زاورپ ھا دصورواَِ مل اع یراه رش جود

 |ارہڈیلاد ع امو طم بول وا تعا ب اوخ ؟هداهن رس ہدنمدق تع”

 |تول وا ناد نیر ارش یراقدلوا نارا ز ینا كنامزو شخلوا نس

 مهنازجاع عوعس هلمجوو ید ندننارضح مارک تاوذ فراس-م باعکا
 (موظن۰) ےھرارسا سد یدناوا الما یرلفطلر | عط یلزغوب اکربنردشلوا
 ۶ اس هلبا راد تقرف زيا مدره ## ردامز ہلبقشع شنآ لک و ک هلبا ہآ

 9۶ ردناغاش د مورد هلکفارف هک ارز # قرشم ہللاصو شا نامز هن 9

 ردناغ هلوازا قوح هناهازاس هلا زالوا راه ہدراھح 8 یربص هموو دلا

 ردنامز هقشب رب واهرا نوا قهرا ولا # مرازوءلاننیکدیحص نک الا بیع #

 ردناھناکب راباکس هسرو روک اریز ٭ یراباکب نسررپ وه كلب ہروکق طذ #
 + ( یدناب رس كنس ہیر صع ةن ولوم یاهاخ )#

 تداشر نیشن تسوی ہدیول وم ہا کا ضو ءاقناخ یسورف هلف ہطاغ الاح
 رندیا نا رذکی رک ذ ًاننآ هرع هللا لوط یدنفا هللا ۃردق دبسا شا نالوا

 یک
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 هر زوا یییدنل وا ت فا اجر توا وا روضحلھاروظ مو دوس

 نیس تس و یدنوا هدد قابلا د,ع یردارب لا رالا دوا هدد قطن لع

 طم لوالاک یرادقم یب یبا هدد حک دی ی لا لای بول وا داشرا

 ہطالتخ ا و ے 7 :/یاوزلا تک" هكا و دادتما دے عبا تمدخ فب یس

asa 

 ہی هنس چپ وا سش, یر رز رعرع بودیا مارآ هدنرا هنایش آضبف ٌهناخ عرەدیا عدب

 خال صفا هلع هب رسض ل یمرکب زویکیا ك هک دقدلوا ہدیسر

 یابک هجا لاصبا هاجر شرع نراحوتفزہ جود هدر ا رفص هام

 د هداج قد رط هدنجراخیسو,ف یک هناخ یولوم یرلفی رش شنو نیبلع ج وا
 ارعشلا زاتم هداز یبهک بولوا لار طع لاخ نیفد هد هکرابم هعش نالوا
 ردغیاب حیران یرلک دلب وس ےن را ترا هلع هللا ةر یدنقآ الم تیر

 یدشلوا هلا انالوم صد ۴# هدد دجا ی دارا مو نوویارادید تی٦ ( راب)

 ےس دیس بول دوھ88مدید ن رات هدقدلوا نازک تدجو ان ع تای رماد

 ناکدنبو صاع كابرلتر ضد هبا راش مز زعیحدو # تافو یدتا یولوء

 اب کلارادو یانی كنف رش ءاقناخ یسومف هلف بواواندنصاخ
 ینلاد تک یسہلاع باہ ہیلع تاودو یسینادواج بحو قشاع كنب ول وم قد رط

 کت لارا دشمو یساد ردق لرو یک یک ەر هل منا ونع

yTهللا هجر هرج نا رادلاق ی ا هلل ا هازج یدزفا هدد تلاج  
 یتیرلتمارک یل أ. هکر دخ رات نیلی وس هن رلفپ رش هب رت یرافداوا قفوم هنسان

 ترضح مر کک اک هوح ( حران )ر ردیا قیع ی راتناحو ردادماو قددصت

 را رک اچ ڈی ت رنج ردکنس كس حب 9۰ و در
 هرس سدو ٭٭ یاب یا 4 هر 212٦ ید هشم 3 رب ناه رب و هت سا

 با ا نالوا ابعلآ نارک احو نابحعو نامش ام ہاکنرابز یرهفب رش رت

 ها نیش تسو یدنفا هدد قی طذ یل ء دیس ج )ردناشو ورد روط>

 یدنِفا رکب وا هله > و یی دلوا قو.بسم کو ہرمس سدق (وہذ یک

 رول كل ندنرلب وب رمن زا كن راک انا اپ ب اص تجرد كن رار

 یک ر هره حایص بکوکع وقو و دوجو دهم یارآ طاق هدنس هنسش!شغ
 هنبس هدام ؟راوھک هدفدل 21 ملاط ند واخ قم 027 صدق اتم ا



 ی
 ے٤ لک

 هدرا غاب یراحوتفرپ جور ہدنخب رات زوقط ناسسکسز وہ كسی بورک
 77 ا یدلرا دوجو كي هل راس دم حور رن اہ رس سدقرس ترے >

 یزارونرپ هق ودنص كن رات رضح یدنفا رک: وبا یاح هدد دج با هاتان

 دس یس ەد د یا یهاشاخورفيک) ردک ان ر طع لاج نیفد ہدنلاصآا

 هک هیفس بحاصهد ددچا چک فی رش هرسسدق ) یدنفا هدددچا حش

 رادنلہ رظنو ہدەک مہ رب كنب راترضح هدد بقا یش یس اھم ولوم ہیہانوک

 کد DE هناخیراوهو.ق یک ہجر لا قب i DE یراتایلارپسکا

 یدنفا هد د رک: وا کہ س یسجچوا نوا كءارک یاعلخ نالوا ا اش را

 دور دح "هوم كن رار و >ەدد ر ذس یرلمر مر داد کو 3 0

 هل س ہی رش د:بس شد یا زول كم هدهیهاتوک هندم ندرابادواج ب

 یییدنلوا او ناب هد راو بولوا ہداےھٹمدق هدوهش عا ندا زعم 1

 یاب نالوا تانجو انالوف ترضحو ا1ا ناطلس ترضح مرزوا
 باوصاس| یی گیس هد د رچ یزردپ اماینا هنن رل هنس ناس كمهرا رسا سو
 هدنراقداو ایت الم هلیایدنفا هددرکب وبایرارداو و باتش هنداهسردند هيهات وکو
 ردو هزا وحد a :اوھکز نم فیل فط نامزو یا تو هنن دارا 4 ےب رب : ی.دنچرادلو

 مه هدقدلوا ملا ہلاس کا ز ونوا یراش یش نسو بادا آ میلعتو ہہ رپ

 0 داشرا هل اسدن هلتفالخ هق خ-بودیا نا رج یضیف یر هادش رح

 یک هددیمها ی دن هراس ےک ؛ وا وم وم یک, هلیا د_.جو بر E درج ولو

 هدناح" هچر هد 1 لر ندقدلروس دیک هاب ا بادآ لاک الا ثعاب تعدخ

 قطع لمس یرلءودح ید نشا ورک وا هل محو یت ہن :اوا 3 تاپ 1

 مجد دی تاب یهعیلجو هداز ردارب هدن وع یدالو كن رات ےضح ی یدنفا هدد

 بورویب میل ملسا ہنی دی رو نيم دهعلو یت دی سو میلس ہی ہدددجا
 دږحوو رصعدب رو هدب ولوم قد رطداشرا.تف الخ ہیلاراشم دیس هنس چ وا یال

 ن رادازردام ا هلا فنار هاب تعد> ف رش خطم لاس هور هد

 ۵ یر باغ رر تواس ص لیدنفاهدد قطن ىلع تاقولادعب ید وأ رکب واو دیدم

 بو دبا ناواو مابا را ھا ہلبا افصو دح و لها دو عامسو پک یا یارجا

 اده: ىلا یراهل.ج لاوحاو ہللحرا آو هد دند قالخاو هدیدعتامارک



 فہر دم سید کہ یک سر سل

 کرد ہل ES ه۶>یرب تواوا وا یهحو یا | ما اینا راسنا ( مظعقاخ

 اهکردم هرط قل تی رشب ر وه هدعج ماقم ہکفرط قح 7 هيلع

 رهظعو ر ونا وا قالطا ہرادہلا ىلع لر, قرف ماقم نیلاطالا داش را

 نیذلوا نآآر قلا ۰ یناعم ناجرسفن (نآرغا ًارغیلف هل اعم ملک نادارانم)

 او هب رھاظ ناک د ۷ وع هب روص باععاو دالوا نالا

 ی هکر و یمدآ كتو رعم تڈھبرب نده ولوم قناوخ یر ره

 ۱ ی را :غرودشرم ك برات رضخ هدد بلاغ هلجزا ردعدو و مدیحاص

 ایر راوکرزب ردپ ك راب أم تدارش بانج هدد ی ط١ لعدبسلای | یرکذ

 .كهبلا راشم زب زع یرلترمضح هدد رکب وبا دیسلا هیقنلا بحاص یو هیهاتوک
 هد هپ رکب هب ولع هی ولو٭ تقی رط نیغا وا ندنرلناد م تهدخ نادیرح

 زم ونعءو یروص راتفا ثعاب نال او ناوخال نیب نعبسن ہرەراپ یالد فياسوا

 ا( حم رھدلا دقن دا ے3 7 هات نب س> ان عن a) رع) بو اوا

 تانیلاصتا ترقا تری 4 هینقات ناونعلا لیاج نادناخ ہدزئغامز مهسا روم

 1 یاب ر ( بول وا ب داده نادروتهر تار نسحاو و ناد رم رد

 ردهذا درصم ٭ یدل وا بقا نادناخ رکاحرب ٭ اما رداو هحرک ارارسا

 كتفرعم ناتسلک لوا تبحو قشع قاوذا زم اداوا راد صح قوجزا

 رکش یاداہلذلوا هدنس هباس كنمارک ناتسون نالاہُ نالوا ید را ضف "هدرورپ

 هل راهش یشنمدخ نمادو تسد مش بوو ا لب و طدراموط یطندنرا> دغو

 یت بااطاما یدلوا هو رهوک لد (ہردرارمسا نک اذک ) یدناوا را دنعا

 ہلا فطا ٭ قر هیاغا هنا داخ ر د یدلک # بلاغ كياوه را آ ہد را ا
 ك:راترضح هددبفات هدد رکب ولا هيلا راشه یهتا ٭بقان نانح یا ناما

 بولوا یدنام هداشد وردو ناوخا داش راو یدنلب رس كنر هر ونعم دالوا

 ایولج هدد وهش دهم یک عمالردب هد هيهات وک هدنلاس ید نواز وډ ك

 ەح ا ےا یدادعتسا یا مو دش رم ہدزواج یب هنسزولوا یرازب زه رعو

 یسەناخ ولوم هو یک دعب ںوریدتیادو مشد هدب ولو قار ط هلی دنسم تفالخ

 دوعسم ي یا ےک کس ھو تفالخ لاسر ز وواو دوم هنداشزا "و ریه
 و



 88 روح انآ ی ہک ےک کیر # دلم ن کا هدر 4 1

 8 رقیج اونی هزءهیکس هسرریک نوراق # سایف تیا ندنوب زغب ضیف ۳1
 روایی بفا 8ر جا یکن زیک ہل هک دوپ رب اود کر وارا ان ہدیھاک زا
 # ره و افح بھ هنس هصح بت رغ ا وک ٭ هدرأب یک کو دکح ۱

 هقدح مزام هدنرکسقرف زو كم كنه رحم هنسیرادولا تمارک ح وتفرپ حور
 ناطلس نالوا ےک تسوپ لل ها قناخ یسومق هل اروم تولوا نا
 یرائداشر ےب ره یراقدروس داشذا كنرل تر ضح یدنفآهددب ا مور یار رعش|

 ٭٭ نافشاع هو نکا ت غ بوبا شو ؟ نام ) رات )رداع تما

 ہرسسدق ٭پیواوم ےخ > یاه نود حات ریدید

 (ءاقناخ نیشن تسوپ یدنفا هددرکب وبا بسالادیس مش یو دیهانوک )ا

 ( لوبعالسا یوق یب )
 ہل ساس هنس چ وایللا كن راز مضح هدد بقا ہجر لا یقباس هرم هللاسدق
 ہک 7 یییدل وا قفوم وچ ۵ رسد سدو هدد رارم نا و یرانفالخ ہدنزاحا

 : دیهانوک برق هب هنس یا هیلاراشم دش ص هکردیا تاور هدهب وأوم یارعش

 داس>ا ناور حورو داش راو كیا هدداد دع اے[ ا ء رسح ہاقناخ

 دارا و 5 7ر ھم هرابع ره ظم یراتکر رپ تیک ساع بول وا نکلاس

 هسیلکلاب فوصت هيلا ىف (فوصتلالها عء ساحل هلل ا مم سا نا

 ارھاظ قاخ تب ور هکفشاعر (انطاب و ارهاظ یقاحلا هب ور طاقسا فوصتلا)

 هدىھلا توطس یودنک و رولواقحال هود یمرس A هيلا طاعسا انطابو

 سا ءانفو ةدحولاب رسا! قول لاق فوصتلاام دنع لیفاک )رواوباسنف
 یانفوہ هکر واوا قوصتم هدام روا فوصن ب>اصسد ( فر دح الا هوطسا

 قلع ہل چالا قالخاو ہل و وعص هرکصذدوحو هلک هاش 7

 یرب رلادمح و نا لاق )هل هل ءاعم ہرزوا ید قاخ هلبا اد قول بولوا

 لصا سب ( یس ى < لک ینلوحدلاو ید قاخلک نع جو رخ فوصتلا

 یع)كناو) ہبرح ناشف لاعت لاق اک ردهدرج قلخ نام یراکدید فوصت
۱ 

 چے ےدہہممےسمھڑم اصابت ےہ سوار و ی تب جوش در سو وسوسه ہم

 # ناخ#
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 هل اناوخاوارعش ناو رضا هدلورع السا لی اثماو یبا مینو هد نا

 لب ربج هناتسآ رتن1ا هرس سدقرهن ناتج هیذاح قاس نکا هداشناو رعش تب
 هددیوصاصوصخو هلباناوخا نالنطافو نافراعرفن دنخو ناشک ههنایشآ

 هدناوا لرا یتح بولوا تحایسو رفس تقی رط مزاغ هلئارقالا رداند عرب یک
 هليا یتیب یادتنا كراتفک شوخ لزغ ندنرارات الا عیدب راعشا یراک دلب وس

 ۷ زردیک کد هراک نقشع هوز کک ( لواتد ) یدنلواتس اکرم یب یاھتا

 ۷ بقا هنهفدرایغاردوارمهان( یرحاتب ) زر دیک هراک نقوش ہجوم قوز

 لڈانەدرخنم مز لاس ا نامز هیچ دو (ز زذ او ہرا راح ؟همداویاچ

 لاضف لصاو بور وب ناسقشاع بنا رم “یاب عطقو نافرع دجو هیامرس
 ہدءشوعرا هاهناح عفاو هددیهاوک یسە:ےس ینگ ازو كب صالارخآو هب اچ:

 ی راشم یس رب ندلاوخا یار تح ردزلشاوا لئاسثت تمارک حش

 ( تیب ) یدنلوا تبث یخ ران تدب بو روب فصو ہلا عارصم نکس نوا
 زر رع ( ام لاح ب>اص محشیارلبدید ۶# اف صا ناوخا نج رام بودیا لا

 !نورفا نددح یک نان یا رد یراهل_یلح بقانم كد راز زبضخ هیلاراشم
 یه واوم هيلع تقب رظ "هدرخوبادآهرابکی ندنراتاف أت ردنوربب ندفن رهو
 بولوا یرلتاسل تعالب ناوند نونعء الصفم هلبا4ب ولوا ؟هقیفد حادمو ني.

 باک مان هذن ها ی وات ۳ 4 وا وم ءاقرغ تام هد هل تادلحو

 لاحودحو ق راوخ قراو ندا نامل ندنناعلص هعشا اونا هکر لبا طا م

 ) هد رع )بولوا رھاطرا_ھنلا طسو یق مشک لاکو لصفقراش قراوشو

 ءاع “مو ٭ هیجاص مامادیتب مهم باغاذا # مش مه ذا موملانم یاو

 عهباسحا مھل تءاضا ۶ ہہک اوک هبلا یو انبک ک ادب # بکوک تاغااک

 لے ص راکرز اف نس هدیشن ( هبقاب ع رام ظن تح لوللا و *# ممهوخوو

 یرلقدروب ببعت لسحاوس كنو كت هکلبو شغاراک زور قار وا تب
 'ناروح عماس نوجی' قلوا نیس شوک انب ٴہطرف یتادم رهاوز رھآوچ
 یدنلوا بز لرعو هلرمتا لجال ندنرلناونع عا ناول د رک 7 رذلخ

 انوا ہراس اول مد خان ول اف نل ےڑوا مکہ یافج تخم ( مواظن٭)
 گم رھبے الب ماد ہداتف لد مان # لح هساواردام*تد وایروسیک رح اغور



 هافناخ نیس تسود یدنفا هدد با تاج مت )ردشاا تباحا نر كا

 یرڑروارپ ذوحجودلوُد بولوآ قطع یرلب» ان مسا هرس سدو a) ها وک

 ىا * هردو یاد نا ء٣ ھآ یوا مج ! كا رصاک جاو حرب اکور ندرەمزا

 یالاسو قال "هک زاب و تا رات 83 وادص لاح بواوا یایح ا رفآ

 باگ نان او هدهطخوا هدرلدحایذلاو اس هللوا ناروز هو قراعع قوس

 ٴہدرواز طخ یراراسخو رڈمیشاحو مولع عاونالیصح ندموسر ىالعو لطف

 قر هلوا لاح قرت دنموزراو لاجر غابم لصاو ید رودنک هجلوا لاک
 كناشاب, ق طص ٠ل طاق هداز لی رب وکو ناور ةد اج ہيلعاا هاودلاراد ندرمزا

 ندی ا تام لاف كس -. ا ٹبو رپ و | هنر و رپ قراعهرب “راد

 هما هب مولعو مالک الاما ندالضف رب راضنالوادغتسم لیس ها دءاا 28 رک و

 هاو رەش خم رب هیات و ناول ت هدداو هد , رو نونو هیلععُو

 نکبا نافر و إع نایسلاب راش: ہدلضٔفلا ید “راد لوا یش مولع ل ضاق ر داف

 هدرګ حاوزاو هب ولوم تاطا لے لج قاورمصا بنا ہد ورکا از ادسا

 تاناعاو یر نالوا ر وهط “هدر یاغور ی رذا 1 ند هب ولوا "هه رظ

 ندر وغاز توا وا تقد هدد یک هد رسو نربع هاکنقرمض هل راهی داد

 ثشرسیاب رد وز نوار طط تاقا ناما دو زس تو قشعروش ناروف
 ةمالسلحاس قر هژوا ناه> و ناخ یا ناعاغرا رم تودنا قارتا

 تنر ه وکشرپ هو رک قلم و نامالاراد لخاد هدم س هب دا نت هبرداانو ناور

 راو دن 2ج عارخٴراما ندنرادر 2 عارف "هرا ریس هک ردراعلوا ناب ولوم

 جز درک ی ۱ مح هدر در دس ا ینفشذاج هدد ئظاش هرزوااهصو قدضغدف

 1 حا. فش راے ف رلا تانو دعب و ابو هدنرلنکر رپ نهج ی ربا 2

 او ون و باس لز ہدہا راک دنو اب خراب | باگ یاش و زاذگو ت

 و اند اعق هی راز اتش تمار ناک دو یدنخو دچا ے٣ و یهو

 یهارتس ادتهالا رھا او ے سالا رھاظ نالوا یرلن امز فالسا* ہتھ

 ا یا نم هات زون قرا نامزرب و نایاتش ش هننمدخ نب برا رضا

 وو - هلوبم اا بلا أن ناو و سوت نافر ءو عن ناویح تآ 9

 j یانو حج ھو م مایق هد ملر د ر ۶ تاج لا تیر ۳ | ٹوڈو

AENهک ناک لپ  
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 هیالوااراد ن راقد: ردو رس هقردب هدانا یرلف د)وا تحایس شودر فرخ

 قر ہد اسھو ی 0 نح مام لوا 0 رت ترمصح هرات 1

 ۰ شرع یارضخ ۰ هو خ دمو اي اع, گال 2 اون ۱ یرافدلوا |فصدجو

 !یدناوااهتک اهلل ا رلتیب تیاه 1 تدادب كن ف طا هدیصخنالوا هدنفصو

 فاکت ہدنساسآ ۳ راط سا ا # دا 8 یساک دف رم یھز هللا ۓلراب ) لوا تد (

 نروسز وب 2 دی ین یرولوا اک مرا نساشحس م اک (یرخاتس )دات ا

 حس , مقنع هنداصذ كن زاربش فرع یدو ( دار هنوکدص لث ۳ را

 هدداشراو ار عش مچ ه در ها اح هردا یرادع» هنس شا ترد ردراو یرلُءبطل

 یس هنس شد نیت كہ واتناو مظن لها ےس دماعوال صد هفلح مد

 هب هریهامو رءاش زواج* ندیمرکب هدنراکدابا وهاهیابحاو ناوخا نمچئا
 | (كنارود یدتکی طاف( ے راث) یدنفا فسوب یا هلمعازا بولوا اب وک
 ٭٭ هاکیاح هداش ر زدص یدلبایطادذ حور ( یک ران حظ ی اب رازاپ و )

 یظاشن یدک یالد باب را ( ے رات ) دراوتلاب ارعش مان شاد ور ؟اشو د

 ۱ ( ییابجا نو رحم یدلہا E یطاشذ (یحبر ات هدد تو ( هآ یه

 ہرردا ہنےس شا و هدف الخ لاس یر نوا یراترمضح یطاش ذی هد هلل | مھجر

 هو لک دردم دس حش ) هرسسدقردشذوا نسم ني تسود دوا

 | هدد یطا لذ هد ددم دیسامم رس سدو( هردا رد هدد یطاشتسو+ نیڈناحو

 هاینشا ی لضافو ۰ .کآ دش سه لوا ب اوا ندنرذیماللو ك:راترضح

 | هلی راسهفن سفت كه اراش مز نع بودیا تقال باک | هلپ راتدارا تمدخ
 افرع لها ب رو قالخت او تااصا ہنماقم یسد صلی رارونارپ صف تاحوتف

 | تمدخ یرلقدلوا تمهولع ه_>رد هت نارفالا نیب بو روب تردسقء لدب
 یخ ہوا تة صذ باعگا موز ندنس هبقذءو هجرت دتا تااخدهن رامارک

 | هسیفن هنيف- قاوم نالو یسی وقدهاشو یفاک هئرعص+لهاو ءابت شا یب

 ۱ ٴہروھظ ےس هرها توفو هيس دق سافنا هد هرسسدق هدد بقا یی طصم ¡ او

 ا ہد 0ت همه ةا ۳ 27 هدد ددعن رو

 | سان 2 ا ہدالاس ش 1 ا 2ط كيو دادتما ہللا یھب نب ا

 ی وه بس. جسم اسم
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 مجمع ارعشلادنع یرازابلزغ ناوبدو ادب وه یرافدلوا مور نادات_ءا دات
 هد دیطاشن یرب یدشاک وک ل زغ رعاش یکبا همور موب زره ندامدقو

 سا! ازت (تس ) ردزاوربالا یعفن هدروط ہدیصق ہےرک ١ كب یدجو یر
 ردة کاما رد درا د ( مخاد شربهدمآ سد هکر ھ# مخاس نح“

 سا. ه یطا_ ٹنترمضح هدارغزرط یا ردن فارسا ید دیلوت کاو

 هکساروم ( هرعش رب ےھشداہ شا سب وهآ یا ( عارصع) میهفو ظن

 یس اف وغ نه" داد رکید یاوعد هنب قازوا قل زاردعدن یکیا ههاشر
 مھفرعش یا * لکد كکیدل كنس هکر ولبادخ ینعم ( تو )ردرکید یانعم
 لرلنو اما رونلب وس لزرع لزوک كرعاشرھ هد رکا ( رد هقشد زان "درد

 'یخددردر هدا دعام ندنوب و رواواریجز هلبا باوجزع اپارس یرالزغ
 نوساوا یط هل اوا امرف هدنخ هنادردیب راس رف عامد یر رفت هکردراو

 قیفص ی یرعاش تیهام هدنرلفبطا فلا مان قشع نسج ہدد بلاغ مک تن

 برشم سوح ٭ ردکعد لدلها دعدرعاش ( مظذ ) ردرا شد یفرو»

 سدق هدازاغا یراترضح جزن حش یندو هرخ آلا ( ردکعد لدستعمو
 هد رایهاکتسد تداعس هالک بورو۔ هدیسر ہیاھتنا ینسادسا هد تمدح * رسا

 ۔ےہ س

 ربنا دکس كيب و هی رس تفالخ ماقم لئان هلیساقلا راوتسا یارضخ تمالع
 دیع یالا بدیع یتاہعو نادرک اش بولوا ' ےس ہنس هب دا مع هیردا ہدنحم رات

 ) حیران ) رعاش مان یدنفا ی د ثر ندنراتمهک نما معثناکنارورب و ردراشلا

 زب رعو ردراشا وس ییارپ ز ع رص: (ربهار هب یولوم یطاشن هلت یدلوا
 هد زاگا نف كتفو یارعش بولوا یمدق هداشناو رەش یالسم كهرااراشم

 ندنح ران ی اس یخد ییدلوا یرارەب ید هدرهشمدق یکی بدلوا یدات سا

 هیلکلاب هدد رکا هليا لو.هدلسا نداتسشتدش ہلھجو ی> ہلیشالکا

 دا یا دلو ترهش یکیدلیا نراس> هرو رح رن دزو بولوا دمها رد

 8 یی رات یطاشذ یدید هک ا ییعمو اظفا (ی ران )رلیدا وا اب وک یے رانوب
 مدقم هنس ىلا ندنتنھٹ ( ار رد هدزوتوا كسب ندقوص یدک وط ددم هپ
 يانا نار نک“ رعب بواوا یمان مدق ہ:وو یارمش كلكداتسا نیم وس یک راو

 ر هدد یطاشن هدزلاعشا یش مج تن چ وا نا كس و ردادب وه ییدلو |

 هنر $ 5



۹:۳ 
 | یدلوب ته دنبص د سفت یدلیا میاستهسفنرداوهقوشجم كس یم
 تم ناورع a ےک ردن یار مکح ل وا هر ص نشا یدرا هندا مو

 : اوه كلا 7 ۳۹ ہل عن ۳9 یدلوار ها کاک > كناوه یدروجا

 ۱ کل روک, کار رسانه نم ةنر دیه هه تش زلت .اغ.د نو قاخو ہدف قح

 | هکنوچ یدلشا هک نداوه بولوا هداب ز ن رفن تءاتسب تفاع

 | فیس ہک هلیا هللا مسا ید یھبلا یہ ط یداوا صالخ ندیم اوه سن

 با قح نوع بودیا هر هدعب یدنسک ینشاب بودیالبنق یاوه رداد
 دلو لک كن هب هل | بحاص لهاک دش مع ی ھتنا یدربا شب ۵2ط ہزئمطم سن

 [|هدنس ه رعه هنس ج وا شغلازو كب و لاس چ وا یمرکی یراتیتہتد

 ٩ ضیف «اقناخ «دبوبیلک ی رافیطا شعن بودا لارا نکیا هدداشرادنسه
 | (یدناوا ال ءا اکرمت یرلف رش یوو دوا اکترات زەدنراھا تکا

 ۶# زز اإلا اعز ومر رس فؤاو 9 ززب ینعم مدآ یدلاع و ظذ(

 ٭٭ ززا عا بحاصیهلا جک نزخم # یوا و | وه كاب قطار هدر

 ۶# ززاناد فراع هدر ؟ازو اال 3۶ زو ره اش تعاذق گال .ءلدلبا رک * هار و

 | ٭ ززبارهز رک احزویفشاع كناضن رم ۶# ین ط صم هارلاخردبیحدالوا دپ
 ۶# ززب یلوملصاو تقرفح هار كلا ## نعاهرب ی و« زمو ر یاللنمره ظم

 أ ززب االوم فیس زبد یادعا لزاو 8 نمط ره ردیذب هیابع لارکش
 1 قارلا هورءقداواندبحات دو رف## زد: ؟ندلدپا لوف هع عنا طاس تر

 ۰ سدق ( دعا ارادهیردا ها اهن اخ نیشن تسوپ هد ددجا يطاش i جش )رب

 هدازاخا خشت رار ےک ا قیاسرد4 ردارصذ اراد ةر ار طة رھا

 ۰ سرد درک اشو یدیعەو دب ص ك قر جوس دناحورداذما کا

 : وناقد د عو 13 لکل ۱ ید) هد ہدرحو ہیک نونفو مواد بواوا ید آے

 ا نارون بز وم اناب زن اوا ه هجا یرسغ ندراف دلوا ها هد هیسراور اش غالب و

 ۱ ناب ز شا 1 لبلب قوح ندراناوا هدادرمس " هب ر یوناز شا ہلعلوا یرصع

 ٩ لا رش يطوط قو و ازدا تایح قطذ یاش بودبا افت یارس ندی

 ۱ نیس دءاخ هراپ ین راقت بولیق نعم فاق ی.ةنع ی دات 1 ی راس هک یاذم

 ممار وص : ردلک دردق ڭغا لىل ةد رس هدیرلف صو کد یدرردا و هل ها
 تك
 دم



۳ 
 یرادق٭ هام کاو توعد ہلو,ہالسا یرلتافنص ہدونس ناد بونلوااشناو رای

 سہ

 ںولواراوس ەیەنیفسرب ماکنھبان نوکر ہرکص ندقدلوا تشم یازفابب ز
 لیګ ہیدنیفس ناحالمو تع رع كن اب دا ی رغوط هب لویاک اشعلادعب

 ہدنحابص كن ہہی رغ هل یراقداوا یرافولأم نطو بناج ناہا:تسش قل هزوب
 ریظع هنتفهدلویمالساو هفس ات هعفو ہلھجو ینیدلوااما « ربثر هدنلب ز یش

 سردرپ رفت ہداسمو حصیتدو ردروھشم یئیدلوا ندنراتفارک دا یروهط

 هیناسفن هب در للع نراها تایح هاکرد ناسوبک اخ ہلیا یوم یقئافح
 نادواج یاهسم ماقم ما ہدصالخاو افشا ند اص“ هند ضررعو

 هدب ولوم یوم«لوادلج تح بواوآنافرعو معنا ود>ح بآ مدقرضخ یقاسو
 یرازب رع قیقدنو فیطا قیلعت نالوا هنسهصق ءلرمنک و هاش نالوا لوقنم

 هللا ءانادب (تسا) یدناق یرلف رش هقنهردصاا حاشو ربا لجا

 | رک ذ رکرزو لو بہیطو ل ریذکو هاش ہدنما كناتسادوبشا نیرادلا یف
 ه.بسدق تادراو هلاعو گرد هاذا حور دارم هدناتذادوحو ردشٌملوا

 یو رمب یاوق دارم ندصاوخ رد ڈاک نو 2ا یراکش هدو هش تال#و

a,رر اور انا  O 
 | سةانا )رد شالوا عقاو هدناشلا مظع نآرق مہک ہن ردلثاع هسوهو اوه

 كح وریسلوا قشاع هيه راج تاهاشداپ و حب یا مایا ( ءوسااپ ةراما
 نالواہدسف هکیدلبد حور سد رد لوا جاتح هفت هدیندلق اعم لیص حس

 ہلیس هطساو سفن هک ان هیلبا مہ ات هب ودنک بودبا هلازا یتفاسشک یجیبط
 رس قلاع حور هکردقوب دادعتسا ل وا هسیا هدسفن هیلبا راکش یی دو صم
 ندسنح الع كو لعع یداوا هت تونه هدا تقاوم هجو را هیلرا

 ارز یدلوا دنشم یضرص كن هراچ یدلبا جالع هک ردو هره یدلاف زحاع

 هدنس همت ر رذعتم لت ربا هنس ھت رح هزتمطم سفت هلاکو هلاقع درح
 دا يه ندی ھلا بد طر د دبال ندنرا ر ظذ کاله اک دش مھ سفت تحاص ندزنغیدلوا

 ردات قم یا هکر دلماک" یلولها نالوا یحاص ید درام لوش

 غ نالوارک دزو و تب رش هر وک اک | رولب یتجازمو تعبط ك کره
 زیرا هے وش تور 9 تصخرو یداب قدرد هل رم: ک ید یهلا
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 سس اس ےس

 ۱ هوس 7 هنر دیلقتو ابد توا لوخد ىق دلا قارفتساو داشرالا باطا
 ا ظذ مح ااو دا مل او هضاب لا یف نواہتااو دعاقتلاو ااو دالا ف

 کک کن اللاب قایل امو داحالا ناتا والا د
 مک ۃافام یلع اوھذت السرک مکفالخا اونسح و مکنااومدقو ےکن:اح یلع
 727 ساعا هلاو مر 2 الا بیان اعلامقاو اوت یاعت لا داتتلاموب

 | فی رشت هنابیرلاع هدنس هنسرب شغلا زو زوقط یاج ل وا ناتسوب ٰیھتنا
 دادحا تفالخو تم ہند زک رکی بولوارم هلیارع لاس قلا شع و

 ح ورو انس لر ہدنس ہی رڪه هند قرق ك و داشرا ماقم اف هدنرلماظع

 هن هر نهار مقاو ( ) حمص رات ظفل بواواا ناتسوب ناو ریرل> وتفرپ

 لضف باہ را "هدف یرلقازنفا شزوس نیکد هنتداهتا ندنسادننا هود ره

 باحا بواوا سکعنم هی رغ نرخ ههور )۱ا هلج بویلوا ر ود ندنافرعو
 تاموظنہ ردراشلوا کی رح نامز یل۔ح تع باب راو نیکیگ اپ ۱ رس تک

 هاو د بلطءو ناوخا سیافن هعومگ شہاب ز 4 صالح یزاربظن یب

 هرا د> هاریالاس (یدنلراالماو بز اکر یر ظزمو) رداالخ ناراکن یاس

 ہں اج هدد 4 یوم ردا عر هب رط تای زا ہل سم ٭ یوم رداوشیپ

 هنسخ # یونش» رداینوت مکه زوکجآ هلوا لفاغ # هر ولا قااذشآ كدرابد
 تپ ٰیوشەرداود ہدردرھ هل هح کج ۴# (ة ص ن رعایت دسرولو هلو رالد

 یونشهردا دک لیا دکر دمشهلهاش# رادهص> ینداو یلعارواوا مگددزوسهو

 ی ام لح 9۶ رام ساخ هلو رک هسا ود ةن رول *

 شذ تولد رش: افناخ یل ویک فب رع هلله دازاغآ 7 هرسس دوی وشم

 | هدعلناتلو انب تویمروس ۱ را تح | هرس سد (یدفآ هدد دج ز سا

 اخوا هد 8 0 كو یا9 یارهش زاعش ہک ۱

 I ندنعلاماافلم

 لراناتسب یلحو هبروصقداو شکشاد هلا هبلاوت:تایذح یالبثسا بولوا

 هدیاوک نالاو داشرا رک هاو ندن رلتغیف> ۵ 7 ك:راترضح |

 بوناوا انب هن  هن الیضف تانآ تمارک تاذ هلا: ا نالوا یولوم ہاکولج
 امارکا هربا تداشر باسنج ید ینرطا هاکرد یافت ںیآ



 ردش او تاب تب دل لصار ê 5 سد۶عم راو > یراناونع

 (رودرو ہا ولوم ٗهفیلخ یدنفا هدد یح مش بانج ا

 ہدون مین تادر نكس افاد ي رار طح ی اح هاش ترصح هرم ب سد

 غیاعرس 7 ہل یسو ون هردپ و قیع> ان ظذ واو !تافص

 :تانیلا بآ تکر و صف لصاو ہدیواوم قب رط ٴہلسلسو تاعابمو فرش
 تورو تابتهد] الج ساب > ولو رک ذ هلی ان اوخاوناکدد داش شراهدرودر و و

 تزاجا هد هد دم هنآ ۱ بان رفظ هت را ہنس حیران یرللاحراو تم ندء

 هدنش رط ٴہلسلس ندنراٹرضحیلچ هاشرمضخ هدنسپ رنک | كن ەق رش داروا

 قدرط قره وا ترثم لبا تے كس هناګ ولومر ودروب و ر رو دیا

 یرلیمان م اناذهانءوب یل اوره ظءهنب رس كنف رش مسا ی عهدي ولوم قیفر ضد
 یعیدلوا افاخ هفرگک كس ؟درم دءادنزاحا فی رسداروا ف وا هدفلوادا

 بانج لوا ناتسویلح) هرس صدق یدنلوا الءاو دیق ہی ہدیرجو هرزواهجو
 هد هوا 7 ول ه رس سدو ) حرف ىلج نا ید نوا قطصم

 یدنفا حرف یاچ هرزوا یئیدلوار وطس هماخ بیز حاضیا هج ورب
 موھ هم یلیصذت بواوا یامناخ نال ل لب و یتاجو نئناتسوب لک ك:ی رلترمضح

 هیفدک م وهفمر «رکصند هبلغتم ءافلخ یئەیافصلا ناوخا نان اوخ ہدیارج
 ناذ ںولوا راک دیو ادخ هبطعم ب رت ےل لج دنسم لئات رارکتراوکر زیر دیا

 اک رک او هاو سم نایبلاو فص ولا نع یراتا مس تیئوخ
 یراهلاعفاصواو تشو زوم هدب ونمقدافح فب رش ناو ید ب غلا ناسلو

 # دا رجس سس ناهشأع نانس و ( تش ) ندنغیدلوا داوم ندتس وب

 یرلذاصوا یارک هه یرلناندب رپ تب (رثن ) داب هدشات ناقشاع باتفآ
 راع نانج ناورو اش ناتو م زاع یرلناو ر حور لابی خد وردشلوا
 یرافدروم ناسحاو مشن هناوخا راسو افلخو ناسا هداننا یٹج هرو
 لاللادقع ٹک تشر نیغلوا ندلابلا فام عالطاو لام مدقا یرهدیفم تیصو
 داسیقنا لاذاب ثنشڈلاہ مکلع( ةف رمشلا صو ہذھ)یدناق یرادیلع هجرت
 مھفح یق داعتعالا اف داعحالا دادحالا تاک ر لب یا .f دالو الا

 | تقولا عارفتساو یودغاا تاراشا ءاصءتساو دادطالاسواسو با وش نعا

 ٭ طا 1 :
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 دو صوم ءارهاش مزع لب رار حح هرس سدو یدهاش هدنس هب ره ےس

 ردز وهش» و فو رع» هاکت راز ہدنرافب یش هاشاخ ی راکرترس دق مو

 ترضح امر س سدق ( یناوید ناطلس نا یا> ہاشرضخ ترضح )

 كان رطع كاخ نیفد هد اصر صح هرق هيقنأا قداس ىلج هاش ضخ

 یتاروذلا هرس سدق یاو د نا طاس لالفالاو شرحلاقااخ تجر لصاوو
 ناطلس بواوا دوجو هحاس یاس « ولج ندنرابلع لان تمارک لاپ ناص

 فلخ كتییع الا اسهرس سدق ان الوم ترضح یراراوک رزب ردپ یدلو

 ماعكن را رھکر پ ردد ىلج ہاشرضح یک ینبدلوا یراذرشلارهاب

 رهاظ بواوا قاسم ہنر داش را داس “و فلخ هنسارک تفالخ

 هر هراصبنادنمدر دو ناشی وردو نافرع و (ء نی رضا مچ هدنظابو
 نعارک تاذ نالوا ناویح هیچ واسو ریس دیداب ناکنشت و نامزمض>

 با ءوظدلولا هے رادجام تمارکدلاو اداشراو افلخو اقلخ یر ہربکاپ تاع”

 یراهلع رارمساو هزهاب تاماقمو هرهاظ تامارکل صفت بواوا هيرش ہضةەفو

 ر وطسم و حرصم هدرا هد رش تافیلأاتو بقانم راس و هيف هنيه
 ردانو نارفالاعدع تادرب روهظاایقاعتم یرهداع قراوخ اذه انموی لاو

 ردسمالا نم نیباو سعشلاک رهظا هدنس ہلصغم لاح هجرت بولوا لاثمالا

 هدنزلف داوا تانج ر وصف م زاعو تاسح سابل هلرت كن رلمارم>الا ره ایر دہ

 قافاو سقنا رسم ساد تولوا ( خم زات ) ردارغ ےگ رات نالوا یرازتب و عطرا

 ادرد دزخسهرب نح رات یدید # یا گو رهکج هع هدر ار و # ییهاک ا ۱

 هاش ترضح (ن ) یاود ناطلس یرکسع یدکح هنیکلماق 8 قارعمو
 هدر مش ماعندردام رد هدنحوا زویزوذط هب رحم هنس ك:رانرضح یل | ۱
 انالوەترضحو الا ناطلس یاعم ناطاس ترضح یرردپ هدنرا مشن ||

 ہی یولو قی رطندنرایب رهو دیعمودب غو عابنا ہنی راهینسنئس ل شر مس دق
 هنذیلنو تحصو هیرت کن هدد دمح نیادف هجرلا قویسم یدیرذ كن اکدد|
 داتشرا لها ه>ول رس الا رخآ هلبا دادحاو دلاو دادما بور وب میلست

 یالو٭ لالج مسا رد هدادو ماعو لاس شا شع نکیا داتا ٌهقرد روتو

 لیلح ردپ و تاب ی ساب ارت هدنس هنس نکس سد روپ ز وفط بواوا لاعتم



Gir. 

 لصالا یفو قم هنااا نام هرق هدیاوطانا هطخ ہرسسدق ( یدنفاهدد
 ہد هبصق مانزودرو نالوا اول۶ سرک هذه لالا نکا ندنتافاضم یاس درج

 قیتاروذلا ہرمغ سد یتا وید دو فرسلاوبا یحا لانا طاس ترمضح بولو ا دلو تم
 تگو ب سا هباوص هار 4 ولس ہللا تاب تا ہنراب اھ تاب طو تانج

 فر یلاع تاما ہو لصاو هب ھی رش مولع هدر ظذ كيو لنا هن رافرشرپ

 هد هروک ۷ هتصق نالوا یرلنطو هلا یاو د نا طاس ساق سو لات

 دس رس هراکلاسو نافرامداشراو عاع-یاهعص بولوا قفوم هناي هاڪ ولوم

 نوا یتاذ یدنک یرلتنآ ٹ مارکت اذ هکر وب زم هاقناخ نکلرلر دلو | اناد حشوا

 سر ناما ذمهرب هکر شهوت لقن ہرس سدق هددیقان مش یدبثاواانب
 تداصا قا رح ہی ۵ سفت "ده لوا هدنشورخ ناخ لوق ناطبش "مدح لم

 ردشملوا فرمشم هارخو قرع یخد لوا هد هنتس لها کالا لایا: بودیا

 یواوم نابحو ناقشاع «اکءاعهو روم هلی روهظ یلوق نچررب هنن ردلوسم

 هدارآ تشهد داده هدراتحا تو روس یاشا هددیادق ہکروناوا لو هژوا

 هات را آ میدن قارع یارهش راسو هرس شدق دادن لوښو بوراو

 هدد قادق تربض> هک ردا هباکح ردراشلوا دیم هدناف هلی را «تفبطا راز اد

 هدنراب ابدنایا دتا هتهزالمو تمدخ ید هلل ادع ندنزدب شه كن هرس سدو

 تفالض تشد نوکرب بوروب نیا هتتددخ لاک هب لی هتف رش اب واز
 اهل ناب نهعاوناو بوت !شاط نب رکنم هه ہنیرلیلسدودض نالۋا هدنرلتسوب
 ةلتراش[ماه)اروهظ ندنرازب زع فرط هدنرلقدلوا ازنھتساو نءط یاشک ناب ز
 ںویعا تنا صا شاطر الصا هن لوتسدو هد رلودنکب ورور E هعاع“

 یرلقدلوا نارک۔:م نیعالمو ناعحر ناطرش تفا نیما ہںعاعم “زار نضح

 راکشآ یرلناتسانا ماقم هدنراتدارایادتبا زو:ھو راض ے تولق زادنا رمح

 قشعیوک ( تبب)) ردشال وس هدهدوب نم ُهعقو ین رش تاب وہ تح ردشلوا
 ثب كَاردیذیصضح صح د لاعطا كنس # دع شا وا ین ها ودی ولوم

 هد ز و ز وّقط كن ره یرلتدالو E كن رات صح هدد کادو ( رن )

 هدداشرا*دایغتدو تشع تنسون ؤ شو ناسکس هک ی ظفل ادف یرار۶ دمو

 شا ناسکس زویز ومط توتا هیتسدت م.فنا یادف لاس چ وا قرو ۱

f} 
 حم تا نفخ ےس س بق ا ۔ے ری فا و اوف



 کرہ

 اس ٤ تدم د لوا بواوا هفبلخ كەد د نامعت محش هدنازع ہداز لا
 لاصفنا یک یاس ۱۳۰۵ هن یف لاتتماهمها هدم

 رذشعا

 بونلوا هداعا هتفالخ هبات ةسعفد هداز لاقب یئلس هنماقم یاکب هدد نام
 ۱۲۰۵ هنس یف هداهنءدق ہد ترور هه اب فلاک دحاو

 یدناواهداعا ہللا ى لاصفناو لزءرارکت

 هدد هللا دبع حش رایتخاورمب ند هبنوق هشرپ هدقدلوا له *ن دنشه داز لاقب

 ییا:هراد هد هبهانوک هدهار وانا نکرولک هتف الخ دن مرات خاو ںیبەذ

 یدلیا لب وک هان ہک ہلا رت

 ||ہدد باغ مش بانج ارمشلا ناطلسافرظنا حش ہرکص ندنلافو هدد هللادبع[
 ۷ تدم بولوا یئاص هاب هدمورو بان هو الح تسول یر ر طے

 هاجر شرع لیا بلاقلرت جور ۱۲۱۳ هنتس یف لاس

 زدشلوا بااح

 ہدنفالخ نمدخو دومق هدد جو ردم جاشا هدب رپ ہدد بلاغ ےس

 ها مع راد دو دو اا ۱۲۲۵ هنس یف دودم لاس ۱۲ تدم

 ردش ٤۱ دوجویانو لد جور ہت زع
 | تولوا دایشرا نیش تسوب هدد دو ےہ هنر لهدد ورد ییباح

 یاصقتا دمہ و تابت هدندنس» نشه ہنس ید: هدروک ذه فی رش هان اخ

 | س رو یدشوا لب وگو لقت N E ندنهاکرد یسوش و بولو,ءووو

 ۱ زویکیاكب ییبدلوا حش هنس هر واز سا ط کشد یدنفا هدددو# حش مھر

 | | ل صفت هد آب واواداشرا نیشذ نیااب راح الاح هدنناقشا نع لاس چ وازونوا
 أديس نا ىدنفا هللا ةردقدعدیساا زمزب نعو حش هلهجو ییجملوا ناب و

 1 هفیلح هر و زم هراس ماسقم یراترضح هرع لاط یدنفا ہدددج۔ا ۴-2

 4| یزاغ تمارک یاس سا هچردقو هدمافمو و بواواداشرا نیشذ تسوی و

 1 هاش رس هلالح مسا دودو یس بانج نابمه اذتک | ہلا رو طس ةماخ سز

 | نیمآ هیلبا رمسہ٠ یز رھظم ہنیرا ہارون تا طوبفو تیناحور نوت رح
 ییادو حش تاسنج ) یسپونعم دلوو ہفیلخ كس اود نا طاس ترضح
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 ہدنسەدہعص ہ ددیسع حش یردارپ دن رلماعم هک زعلادء) هددندلا سعد

 یا نم ةیجارەم مان بولوا یراداماد هنعاسم كن راترضح ہدد یو غ

.: 
 تست ی ی لا اسد و پا تن

 لاس ۳۳ تدم دو ما هفیلخ یرلترمضح هدد نام حف
 یوتفرپ حور ۱۱۵۲ هنس یٹ مایق هدتمد> نجس

 رد شوا ناور ہہیلع شرع

 21 كر هب هدد یقاسہلادمع مج یرلمردح یهاکردتفالخ هدد نام

 نکیا فاسلاربخ یئاخ هدنءاقمیردپ لاس ۲۳ تدم ہددیقاب
 ردراشعا لاحترا هاون راد ۱۱١٦١ هنس فٍ

 ٠ یسوم یص ن نیدلا س و حش یسلبارط هنم ابقم هدد قاسلادیع

 هدعب نودا تمدح یادا لاس ۱۰ تدمو نیلاج هنس

 ۱۱۷۶ هنس یف هدهار یاتاو تع رع ہزاح بناح

 روا یس رر لعاو تے

 یدلہا لاحمرا ہیاقبراد ۱۱۸١ هنس ین لاّتما
 دسم هدد ماس ج یسلباوط هدکد یا ج ورع هب یوآلاراد هدد یسیع

 ۲۱۹۱ هنض ف لیمکت یتفالخ لام ۱ تدعو جولو هداشرا

 یدلیا لیدر ه دع تل ۱

 ےہ یمود یک ق داص ۱ بودا میلسد هاجر نجر حور هدد لس

 لب ته دلاس لر هل ےءرمس یت دنو دف دتفالخ تسود هددقداص

 ردوا مراد لصاو ۱۱۹۲ هس ق

 ۳ تدمو ررفت هلن ہددرداملادبع ےش ل مالا یاش ہدننافو هددقداص

 یدلوب لاصفا ۱۱۹۵ هنس ی نودیاتفالخ لاس

 نمدخو ساسلا یناونع تشم هد دنیسح حش هلرا رع لر هددر داعلاد,ع

 ۱۱۹۷ هنس یف تولوا سالجا لاس ۱۰ ندم هدنفالخ
 یدنلوا ثەب هنج یورو سافنا لیکس

 ہدیلقت تفالخ هب ہدد یل دیسس هدازلامس ند هوو تاقواادعب هدد اتم

 ۱۴۰۱ هنس ق دیفتیم ه درس لاس ٤ تدمو

 ۱ 27 یدناوا دیو لزع

 4 لاق ٭
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 یولوم ترضح *یونعم دلو ف رش یوم ح راش ہدنلاصفنا هدد ید

 ك:راترضح هلا راسم ۱۷ سول یلچ یورفنالا یجوسر لعاعا بانح

 ۴ ےس

 جد تفرعمو ی یاب رد لواو نیبع هفیلخ ندنز هادشرم بناچ

 ۱۰۵۱ هنس ین و نام هلا داشرا تفالخ لاس ۳۲ تدم

 بت هدرو زم هات اخ بولوارارةلارادمزاطو لاصترا
 هن ر لس شات فا

 ردشملوااقلا

 یدنفا ہددمدآ عش هو الخ ماقم هدنرلف درو لرت ییانف تفالخ حراش ترضح

 دودو ص3 باب هصح هدتفالخو دو هدنگ را ۱۰9۳ هنیس

 هزاع باج ۱۰3۳ هنس نکیا هدنششم لاس ۱۱ تدمو

 تلحر ها راد ہدەرعأَفرصمو تک ع
 ردرلٌهروب

 تفالخ نیشذاج هدر د خش یضرع ہدنل اترا كرات رضح هدد مدآ
 ۱۰۷١ هنس یف بودیا تم مانیاهاهدداشرا تمدخ لاس ۱۲ تدمو

 ردشلوا ناور هبات راد هدنح را

 فی رش ب رت عقاو هدنهاکشیپ یسویق هغ رش هناا

 ردي و زنم هدرا هصوصخت
 هتفالخو روم ههاک رد تهذم هد د یار دجا حش لاعتال ادعا هد ديصره

 ۱۰۸۰ ہنس قی لانتما هدرب تەدخ لاب ٩ تدعو لصوم

 ردشلوا عقاو یلاصفناولزع
 ید لواو داشرا یشناح یلج شب ورد ےہ هنماغ٭ لزەلادعب هدر یچان

 یک یاس ۱۰۸۳ هس ف تودنا تفالخ لاس ۷۳ ترا

 ر وا عقاو لاصفلا

 هداشرآ دن ےس هدددچا یوغ تانج 2 هدنلا صدا هدد شٍ ورد یاج

 یخ ۱۱۰3 هنس ق لاکر هدتف الخد دع لاس ۲۰ تدمو لصاو

 هدیراسد یسودق هنا عکس قیط)شمذو ناور چود هاجر

 ردکانربتع اخ نوفدم



 سا

0 ۹ 

 روجوم موبلا یراناربخ بیپ ساز واجت*ندزوتواو عاغتنا یس هداب ز ندنعبر
 نکیا یسباو برع سلبارط هل بئاونع قلاولربم كب نط صم یرلد ودخمو

 نانلو یسأر طقسم هدنساضق را صا قطع مزغاصس كزوارت ہذھالاا
 بودبا صرصخحو فو هنس هءزال فراصەو همدخ رول زم عءاج یکلنمچ

 هدندناج عاص ك: سو رو زم فب رش مماج ید كب قطصم هلاراشم

 ءاقناخ ین رمش هقیدح یسورق هلقو امت هللا ةجر ردك ان طع لاخنوفدم
 ردو هن اوي ندز و رف تني زور یی دلوا ره ظع ەےلپلج ناوسنع یولوم

 كنئارضح مھرارسا هللا سدق مارک تاوذ نالوا تداشر نیشن ردص

 راصتخا ه>ورب هليا قدح ین رلتهشم ندم ناکمالا بس هلی رلیمارک یاسا
 ل.ذ ھه یا“ ناطلس ترضح'یمان مان بقانم هل زرط لودج هد هف.هگو
 هل ےڈ باب هاتناخ داشزا تس ول ناسم یادتا یدنلق ماقراو روس هجو

 سدف یع الا یدنفا دم یلچ یناوید نامطاس ترضح هطاغرد

 هر ۹۲٦ هنس یف ردیاروالا هرس
 هدنراتع زعو فب رن هبحاصراصح هرقو مارآفرش تدموب یعام“ناطلس

 لیکو هتفالخ تسوب ی هرسسدق هدد دوڅ خش ناوخ یویم

 یفالخ تدم ۹۲۹ هنس ق یرلقدروس نیہعت بانم بانو

 هداژ یو رف ند هب ولوم ءافاخ هرکصند را رضح ہدددوجم ناوخ ىوش

 قورفردشلوا داشرا تسوپ ٗ٭فبلَخ هرس سد یدنفا هدد قورعم هلق

 ندعارک یافاخنالوا لان تچرکاخنفد هدروکذم هاقناخ ہرکص ند هداز

 لاحرا ۱۰۱۰ هنس یف بولوا داشرا ةا خ یدنفا هدد ىلع مه
 ردشٌلوا املا ہلا هضور هدننرود »اهن اخو اب راد

 نیشن تسوب و ہفیلخالب هنس یدب هرکصندنلارا كن هدد یل ےش

 هللا صد یاس ناطاسو انالوم ترڪ ها بواوا اب رغو ارذف نکسم

 لوا ناتسول یباج رپ هناتسا نیشن تسود ہلیا یران | یراتیناحور كنا هه رس

 نی هددیدرع حش ۱۰۱۷ هنس یف ندنفرطره طالا هرسسدق

 هدنش را ۱۰۱۹ هنس نکیآ قم هدنفالخندم ہنسی او

 ردشهلوا لعن هنس هب واز اشاب, مسساق



{tro} 
 بس سست سس تا تست سن شرت سس ا یستستس تست ن

 ماظع دادجا حاورا یرلحوتفرپ ح وررهوک هدنسدتلازووازوب زوَءط كتر ڪه
 رگتدعو تردقرف د زو رکس یرلتدالو حس رات بولو قالا هس را رب شسرعولرا

 "دین ی هدیسر هدلاسرب نوا یراتداشر تسود دنسو یک ا ناسءط یر زع

 هلب رلغء طاق طذول اکربت ردقوج یم هراسو تاموظنمراب ا ردشاوا لاصفنا

 ٭ سان لوہقم یا ہدماع بولوا هلل اب فراع ( موظنم ) یدناوا روطس بی ز
 یقوشلراب هکدر وکن زو نوک ٭ سانشقحلدلوا هسکدلب ہک اح یدگر ه

 ظعاو هادنر ترش #*سا فا روتردبا هادو ردروه ڈٹ مندر پہ كو یا

 ہدی رحم لها # سابق هاتف هکسش اه یو قوذ # هع دررکب كتك

 كنسحوترپ# سابلردقبال هگرادةهودنک هپ یشکر ه 8 ابقهیاندرو رغمارع
 سابتقاراب |ندنس یعام یقوذ ہدبنعم # ر ولآ قوذ ندور ءامره بوروک

 "هةندح ہد_زخش رات تلا ییرکب زون زوقط اش اپ ردنکسا ہیلاراس ثم (رٹن)ل

 تاربم نوح ترخآ رادو تاربخو فقو ہللا زارفا ندنک الما ہروگ ذم

 دن رل ہنادش مح یا مان كاع” تمارک ت اذ یکی ئا” ناطلسو ذا ضا

 فاصنالاقح یسهروم زایتما هلتاونع هنایشا تن> هلال یولوم هاشاخ
 هقشب ندتفب دلوا یرمک تمالعر هدیراتءارک كن راتاوذو تمه ی ةنلوا نس

 ین داوا ماھ لاو تالاج و ر داشراو دادما ره ظء ندریک-تسدربب بناج

 یهاتکا ضیف «اثناخ یناود ناطلس صوصا یلعو هدازآ ندهه.ش
 تقی رط یاوشیپ و تقیفح دش رح لوا هدمها لواو لوڈ هاو ادا هما
 ساسا ساب هب هب واوم ني. او عامسو رک ذ یارجاو مارآ فرش هدننورد
 ە_ہحاص راصح هرو نالوا یراداشرا رقمو نک ھه رکص ندقدل وا

 ینبدلوایرایناحور نایک هاک ر ظن مویلاروب رم «اةناش یزاذب مشت ٦
 هبلازاشم فقاو بواوااسا تنحماعمرب ادب وهونشو ر لولا یود دنع

 هنال لوا یراق داوا ندصالخا قاععا هد هبنر هی د كد راترضح ہریخ لانچ
 هلا راشمو ناسم ندناع“ تارک تاوذ نانلو هدنتفالخ كن هباثم سودرف

 یس هقیدحر هدهتسول یارسنالوا مهناشد ورد سار طة كا ار ا

 ہةشب ندنران آ یت اربخ فی رش مماجرب رکراک ی ه قو هب وازرب هدنرارج
 كنيلاهاندذیذءام ییبدلوآ قوم هست رجو ارحا ہدننورد هعلقو هدب ط سو

 رس



 رکا ہد 3
 ته حت

 دادجاو اآ ارم دار لالحو E وان لوا سر وم ( 5

 ندٴلغت كمور لولە فا وط نیغلوا رک ولج هدا عا قالسا تافرصاو

 تنطاس تح .هتسیاش ی را هبمطق تانآ تمارک تاذدالب هوجو نالوا را رب
 ییلکت هنرلنو کش تما و بودیا ذاا ت تاودو یال میلست لحمو
 مدعو باتتجا ندەیروص تنطاس بوبم روس تاغتلاهدنرلک دتبا تخنو جات

 تودوب هم اللاب رسد راتخا هگرمر ) ةمالسلاب ني صح ةمالا ) هبا لو.

 ناطاس ترضح ردراشاواسوب ام سکر هو كلواس هبهلب ودع راتفکو راوطا
 "هنیفسیرلهداعقراوخ تاروهظو هرهاب تاماقمو ہرھاظ تامارک كٴيعام

 ندنغیدلواروط ہو ح رمضم الص هدنس رط راک قالسا رازآ راو ےس من

 ندنردماتلا یکس هماخناب ز یدناوا العاو تد ہبەدی رحوب هرزوا راصتخا

 لاٴاللادقع ہل ےساٴثئسەیصلخ یا“ هدرا ہموظنم تادراو نالوا ر وانم
 هدافولانالخ دیارجو اسفصلا ناوخا عءاحو ى مىل وا راظنا راونا هتشر

 ناطاس ناکعنج قیا: لرمعلصاو قارعو رصم معاذ ردرو ظنءو رول ز٭

 ندیعاع“ ناطاس ثرضح یرش ]ار هاب فرط نجرلا ۰ هجر هلو ناح مجلس

 یر هل ج لا اوحا رانو یر هيلع تاما PA رارسسا یکیدتا هدها شم

 یر ا د بول وا صالخا زادنا سکع ی. ردپپ هن اخ نال قرط

 بودیا ثعب راپثوعد هنیرابه رش بناج یمالارخآ ندنغیداوا ی رللاصو
 ہلیس هدهاشهیرات الاع قانصاو تامارک عاوناو فب رشت هب ه:طاسلا ةيلءلاراد

 تسد شوب هکسو تبانا یوناز هدادرس تناس یاربکو نلود لاجر رکا

 نالوا یس هدرک ایحا هدنس هب ر ناک اف صوصا یلص بولوا یرلتدارا
 ندناربخ باسحصا نالوا نیربدط هدزفیطا ر بم هدنسراوح فب رشعماج

 هليءاحر ساو زاب هلفل وا یرلبخم هدوب ر اشاپ ردنکسا ہلروذغمو موح رع
 هاقناخمقاو دنس وے هل هطاع یرلقداوانیشذ تسود ءلرمزب رعاذهانءوب یا

 عارفا هنکبس یواوع ہا ا ضیف ہافناخ ینلاثم مراعا هتف کالم فی مش
 نطوەنب ہرکص ندافصو عاع“و تعاقا دوا وا تر وک اف ماعم زور دو

 ہرراب ءارک داشر' تسوپ بوروب تدوع ہہ ,حاصراصح هرو نالوا یراهیاصا

 بواوا یر اط فارحنا ہ۔:رابلاع جازم او ٭ رکص ندنماقا ناوآ دنچا
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 ردان شو رو اسم یرلعہظ ترا هدرغلنفو ادب : وهیییدلوا انداو یلعاحودمو

 و رس نادا ا رو گرو رادیاپ هدتو ال لیتو لاس چ وا زوتوا هد هفزال

 ردنب رب دل نیشناج هد هیف زال بولواراوهر هاب بن اج ہدن ه رم
 یولوم هبفزال هرس سد ( ہیقزال ها ناخ نیشن تسوپ هدد ییانف ج )

 یدیعهوبینم كنیراب اةقالخبانحهددیناف هنا قداس نی ٹن تسوپ یسهناخ

 هدر هع فراعهرب " یثنم رعاش فراع هدر ارسما كاَه و و یس٭در هب رو

 هدس«؛ بواوا قالع هرانویالوا رس شاق یدفاش اکی هدک واسو اکی

 فرش هلی را ہلیلج تمدخ یئادعصلا هرس سدق یناوید ناطاس ترجح

 ہدەزدزال لاس یدب رک: رد راشمر وین نایب و لعن هد رارسا نشاکیبرافدلوا
 ناوخا داشراو هس راو لاغتشا هلیا لالج مسا ید هدنس ہداک“ یدش رح

 هنس شب یرکب زوب ز وفط بول وا نارقالا ردا والثم یقالسا هلبا نادبرضو
 لایحه هلا هدد اف یدش رح هد. زالو لاصو هاجر ناثخ هدنرب ہم ره

 ام رس سدق ردش) وا

 ( یدنفا دج یا یناوبد ناطاس ترضح )
 نا طلاس لادالارّف ت الا یطق و مظعالا ثرغ بانج ری زعلا هرس صدق
 یا امر س اع هل اس دف لو شوپ ادب ره لا یدنفا ی ابترمض> لاج ر
 هدداشرا ماهمو تىرذ یابرد رهوک كني راب اصن تدالو و فا ی تفا٦

 هدد یانو هج رلا ق ر بولو ۱ ئراتالاخو ا ا وک

 هده رو ص نس رغص بواب ر وب نیبعن هنیراهلعاو هب ر تمدخ «رس سدق
 لاحاروھشم نایملخ مزہ ٴہقلح رسو لاک رتاد بطق هلن هننداو هشد مولع

 شونابءنادناخ اب ورکشل نالوااضف ژارفاوع هنسیلاوحراضح هرف ہاک انکا
 ناو | عیجج یناروناا هرسسدق یناوب دلایعاعسلا ناطاسهدنوکرب بو وا دوفن

 ییفکتو رمهع كنيد وو رران-و ضرع هشوبابع هنا ولے یراق دروس لافتا |

 |یعدلیا ثافو ی رایرمضح یناوید ناطاس هدقدنلوا زا: یراف رشن هتب ۇر
 ردتخار باوخ هدونغزونه هرلن دیازاغآ ہباوج هلب رالا اید اولنا و لاوسود|

 مه در ذی یا هک تنه € درم دیؤاج ہد ز نآ تھک ک م )
 کن سهل وا را دیاپ و هدنز شور ضخ # نس هلواراو هکلوا راب هلةشع(تیب) رکید



i) 

 یاویدناطاس ترضح هلهجو یغجهلوا مولعم ہدیغائآو بور ویب ضیوفت

 هنی رلیلاع را یدادجا كرا :رضح یلخ هاشرمض> یرارونارب دزرف ید

 ںوروی هلاحا هنس ےب رت كن هدد دم ییادف یراهغیلخو درع هلیا عابنا

 اشراد فیرشت كریکتسدریپ ترضح هله> و یکیدلبا تقبس ہدیرافوپو
 ردق هره نوحا ناشی وردو ناوخا هسرتو تفالخ رضا تقو یرلف دروس

 |هدهسیدلبا اکا ت دلا ماسح یا هليا ناک دن هفاک ہیە رس سدق دلو ناطلس

 دابعفا هداش را تسوب ی راترضح لدلا ماسح باسنج بورم رو لوق

 هني رالاګرا نامز و دوع هدنس هیاس ن دلا ماسح تخرد یرلبدنکب وروم
 اع در كنيدلا ماس> بانج بولوا مدق تباث هدرا هن رتو تدارادب نیک دا

 رایتخا یفالخ هدا“ ردق هماکنهو تۆو یرافداوا اش راد مزاعو انف

 یر ترضح *رهابط وت داس ھا شه مو ر داق بانجو رد راشم امروہ

 لصا نوس روس رارقر و تاب ما منمو جلد مایقلاموی ىلا

 یو رص هب ها الح دالوا هد تداشر ترس وب و تش تفالخ

 مادا یدنفایلخ یتارضح مارک خاش ناناو بوضنم هد هب وازو هاةناخ

 بولوا یرلبانم یاو لکو کن را رح هر res هرغلاعت ها

 درج وت هک نیقلت "هلساس كنب رات رطح مد شرو زیز زع معیدلوا یسنمو
 4 ول م هلال | طعب ہرکص ندنوا فی رش داروا تءار د تزاحاو ہلالج مسا

 نقص ثى ہلھج و یفیفح ندنفیدلوا تّع رط ن اکدد یافاخ اضعبو

 ( هیق زال ہا قئاخ نیشن تس وہ هدد یناف دجا حش ]) ردقج ہلواروطس

E SIEندا ردي رعب زعلاهرسشدق كج وکم بار لد  

 دیفتس» ہلھجوؤا هدنفالخ *هلسلس بولوا یف رط ناکدنہ ضلخو یتفیقح
 راص> هرو ندرتنلا هرس نشدقرتب ترمضح مارک دامخا هد رارمتآ ٴہرک ذو

 شا ورد كز رار شح ہزس شدقی لح اشاب نالوا راغتشا زار دا ہدیحاص

 نیست تس وب و یعش ش گانه ات مداح دا هی زال تولوا یرا ەےذطاب تان وو

 زنا تان مات رارتسا یی اک هام سدق یدهاش ترضخو یداشرا

 ردراش روی له یگ رہ فال هلب را:رمض> هددینأفو پورو ع ظذ ی راز ٥ ۇ راس

 E و هو رامشا تواوا تەح نافر فرا 7 اواو ز عا

6 ET 

 2 ر صج و 7 ہم



 و

 ( ۲۳ ہیاطناٴ لا واوم)( ۲٢ ہِفزالٴ اح ولوم)( ۲۱ 4 راسا اخ ولوم)

 ۃناغ واوم)( ۲۸ یرفنک هنا ولوم)( ۲۷ هرفنا هنا ولوم )6 هفروا

 1 ۳۱ ردرک | "اح ولوم 1 ۳۰ ها مرا "دن اس2 ولوم ) ۳۹ نا ز را

 ءا ولوم )( ۳۳ اسسوینغم ۵ ام ولوم )( ۳۲ ینومطسف هلا واوم)
 ءا ولوم )( ۳٣ رمزا نا ولو.)( ۳۵ راصخزوک "ها واوم)( ۳۶ هد

 ۳٩( سی رق نخ ولوم )( ۳۸ یلناشواط هنا ولوم )( ۳۷ یرهشکی

 ارزش ولوم( 3 رو رے سونا وو٥ (( >۳ رانفرھش يک, هناح وا م)

 ید ہدلئاوا ادعام ندر هنا ولوم ناناوا نایب یرلعما هدالاب ( ۰ ہنس وب

 رد های وا هه رک تد هل: م یراق دلوا دوج ومان ی دمه د هس دیازاوهدلجمجافرب

 تزاحا هل ساسرد ضط هعاعم و ندربب ترمضح هسردیا لاوسلئاس (ءےال)

 دنن اور زتو بب ز قر ەلوا لسا ستم فلس نعافلخ هلیربب بانجباسناودالوا

 رک ہلا ف طعاغاخو ناک هددنالوا یرا درکه ب رتاضعب و داحتاو داف ح| یک

 نار و تمغر هر ها طم رد«یلاسلاق ۳ لاح نویع> یک نب هل وا ناس و

 نب رزوا یسدیلص دالوا ی مک | كن ارم > مهرارسا هللا سدق یتاریپ هيلع
 هنر نفت سن یرانلوا ناىاھن یدادعتساو تفاباو ےس یرلبونعم دالوا

 ناک دن و دب صع ناناوا یرلب راع دالواو نایلبا قاععسا بس؟ ہل رھظع

 ىح تودنآ میاساو هلاحا فا هیر 2راا یدالواو ی رلعسا ییصاوخ

 یردپ كنوناخ سودرف یسهدلاو كانییطخ نیسح یردپ ینا لا ناطاس

 نهرا انالوم ترضحو د:یدلا ناهرب تاج یراگتسدرتب ترضح یرلءری

 نجد وند وات کس ODIO K مک تو

 6 "۲ رودرو ها ولو ء۶( ۱٩ ساعا "ہلا ولوم (( ۱۸ داقود ناخ واوم )ا

 1 5۴ هلو هنا واوم ) ۱ یلویلک "هناخ واوم)( 3 وللدم هناخ ولوم (

 | هنب  فالخ او ہہ رت ےھرارسا هللا س دق كت دلا ماسح باخ یداو نا طاس



 ید
 | تست« سن ست سست ا سن سس تست سس سس دن سس و تندر

 ای وکی حلا یمرکب كبجرلا يجر هلا لک او ۃولصاا لطفا هلع
 یل درو تباجا نز كيبل هنسادن تر لا یا هدنتفو یناذا ماشخا
 رپ ترضح راج“ زارط یذور لاسش؛یقرق بولوا تنج رادمزاع هلی اند

 نیعججا مهیاع یلاعت هللا ةجرردشلوا ریدقلا رس سدف رگتسد

 ( هيلع هللا جر هبلاراشم لاصرا یارب عقف حیران )

 ناک اس یدلواەیا قع بو دیک # شا مدمهدجع انالوھبی ز هکر را ( هه طو (

 هد ج مزب یدیعس # جم. راتیدید هنوک ا عد لضاف یولوع نع # قشم هنج

 لاص باعگا هیااراشهروففهو موحرم ۱۲۷١( ) یقح مده هاب هلو

 تام“ تن اطف تاذرب قیاقح ی انےشآ نادنشاد و لاک باب راو ناف عو
 و 9 ٥ لها تشو روھڈٹم ہلا رتاواو لس هدندزن یتاداو یلاما یا

 رپ رهن هنافو صن یب یناعمو تکن هدفی رش یون سب ردت صوص خاب بواو

 هد ہٹ ةن لاو اکی هدنرمصع هلتهج رهو هدنیفلئو یهف ہهشع ۳7
 هرزوا یراداهذ تءارک تیصورداد وهو نشور یودا ات«: ہداشئاورعش

 نیشن تسوپ الاح یرلمرکم مودخ یصکنا هنبرلتفالخ *داههو داشرا ماقم
 یراترضح هرک ی اعت هللا لوط یدنفا نیدلاردصد وج یل نیشزلد هناتسآ

 ردشلوا تفالخماقع سلاج

 .كن هي ولوم هيلع یتب رط نانلوادوجوم ن الا هد هبا ٤١ هیلعتلود كلامم )

 ( ۸ هدانا یب اسا كنادلب یراقدناو كن را هب وازو ءاقناخو هلات-سا

 ,هلق با هناخح ولوء)( ۱ هینوقرد ریدقلا ہرس سدق رب ت رم و تار
 منا واو اوم ) ٣ لویعالساراصح حب راخ و يک, دناخح ولوم )( ۲ هطاغرد

 ) o تب ساطکشو 4 ہک ولوم ) ۶ هاسر راو درد اشاب مساق

 ۸( هنردا هم ولوم )(۷ هس و رب هناخ ولوم ٦() رادکسارد هنا ولوم )
 نام ولوم )6 ٠۰ فیرش سدق ها ولوم ) ٩ فی رش ماش ہن ولوم )
 هناح ول وم ) ( ۱۳ ابهشلا بلح ةن اكول وم )6 ۱۱ رصم " رهاق

 را صح هرف "هاش ولوم )( ۱۶ نام ہرڈ نا ولو )« ۱۳ هیرصیف

 ۱ ۱۷ ساویسم "نا ولوم )( ۱١ هیهانوک هنا ولوم )( ۱۵ بحاص
 ی کت حل پل

 دنا واوم



۰:۱۹ 

 )ر "مرا ے٭ ا ماقم هوا (

 یاج بودیا لاقتنا هب یدنفا ناتسون یباحیا یدنفا ند اار دص دج یا

 یررع تدم بولوا عفاو هدنلاس ناسکس كس یدالو كددنفا نیدلاردص

 رکیز وب كہ تر لکت دلی قلا یراتفالخ نامزو ہل قرق
 ردنلوااش راد مزا رد رر ر ےک هنسترد

 )رپ هدا“ تفالخ ماقم هدعز 0

 عیار فراع یبلج بوداوا لی وح پیام نجرادبعنبا عبار فراع دمحم یبہاچ
 تواوا هن ز وفط شعلا یرارع تدعو ى لاس ناسةظ كس یتدالو كيدنفا

 ہدنخم را یس هنس زوفط یالازوپ كی و لب شب زوتوا ی راتفالخ نامز

 ۱ ردشعا اه راد لاحرا

 ) رب “راح” تفالخ ماّمم ہدعب (

 تم یاچ بودیا لاقتا ہعباریقراع نا ینا *یدنفازکب ونا باح یبا چ

 قتلا شعلا یرار۶عتدمو یلاس چ وا زوتوازوب كب كنرعه یتدالو كنببات
 i زوفط ناسٌهط زو كب و لس قرف یرل تنش نامز بولوا
 رطشیلوآ ااو

 (ریپئہداج“ تفالخ ماقم ہدعب )
 نیس رب ندحالادرو جر مارهب درج ی لم 3 یدنفادج اخ یاج

 یدبیللازوب ك كر عم یتدالو كندنفاد ص یجاح یلچو لب وج هبی دنفا

 تولوا هنر زولوا یرلتفالخ نامز لاس جوا شعب یررج تدمو یسهنس

 ردشاوا تنج مزاع هدنح راثزوٹوازویکیا كي
 (رنا راه تفالخ ماقم هدعب ) ۱
 یدنفا مده دیم س دمحم یاد یرلءودخح نالوا دایشرا یارب ہداح“الاح

 كني هرع لاط یدنوا مدمشیلح بودیا لاعتا هب یدنفادجح جالا ىلج یا

 نکیا هدنساب نکسبولواعقاو هدنلاس یکیارکی زویکبا كب كتر یتدالو
 هدنخ رات سرو عج كن هفیطا ہما اسو ردشلوا تفالخ *د اھل ژان
 كنم هس یس هدوم بولوا نایحرب یدنفا مدیشهدی«سدج یلچ هیلاراش٭

 گ و 5

 ہی راحش هنس شا شع زویکنا كس نادیا اردک ی هد مال يدم ند: ڪس |
۱9۳ u 

(2) 
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 | مس نامناسب تک صد سما نت سس سس بنت و ضف

 بولوا عقاو هدنس هنس شب شقلا زویژ وفط كن ره یراثدالو كنیدنفا
 لاسنوا یراتداشر تفالخ ماقم دمو لاسیدب ناسکس یرلیءارکر 4 .طع
 نیت ض> هار باط عباردا سه ناطاس هلیداساواوغا ہداز یضاق بولوا
 اپ وا یا كس ںبوناوالق هلو,هالسا ہرزوا كلا تءاقا ہدئداعسرد هدنرصع

 ہدنفب رش هاقناخیولوم یسومقیک توطو اش راد لاحرا هدنح را یس هن

 وام نات ٹن تسو ہل ابر اسا دعام ند هب لارا ثمر دشلوا ابر طع لاخ نیذد

 ردنوقدم هدریب راو> هد هوو تاود نالوا ربکۂڈسدرہب

 ( ری هداش» تفالخ ماقم ہدعب )

 بوناوا لی و هي یراصح «رفیان یبا دلو نا لات فراع دمحم یا
 تدم بولوا عقاو هدنا اس یلا كب كره یتدالو كل فراعدمح ىلج

 قرهلوا هدیسر همانخ هدننامز هامزولوایراتف الخ دنس هو هنس ترد ق رد یرار جج

 ددشلوا رارقل راد مزاعو لاحرا هدنح رات یالا كبت

 ( رپ هداه” تفالخ ماق» ہدعب )

 بوناوالروحهب یدنفا ح رف یلچ نب نیدلا ل الج نب یدنفا نی سحرپ یل
 هدنلاس نکس ناسسکس زوب زوفط كن ره قؾتدالف كنیدنفا نیسح ربی یا
 لاس یدب یمرکب ٰیزاتفالخ نامزو هنس قلا ناسکس ٰیرازمچػ دم بولوا مقاو

 ردشلوا رارقلاراد مزاع ہدنس:هلس ترد شع كس و
 ( رپ هداه تفالخماعم ہدعب (

 لبوح هب یدنفا یار د وبا ی نح راد: ی یدنوا ملخادیع قاح

 نو ہدیس ھنس سا نولوا كس یدالو كيذا ملطاد م یلح توناوا

 پواوا لیکن هد هنس چ وانوا یرلتنعش تدعو لاس شب یللا یررع
 ردشلوا اَعِبلاَراد مزاغو لا را هرز رات یس هنس ناسهط كہ

 4 رپ دام تفالخماقم هدد )

 یا بودیا لافتنا  یدنفا ملل ادبع یان ایات ناسوب یجاح یب

 [Ê لایا شا یڑزب نهرعو هدنس هنس شد ىلا كب قیدالو كندنفا ناتسوب

 نوازوب كبو لبمکت هد هنس یدب یمرکب یرلتداشرو تفالخ تدم بولوا
 رد لیدبو لبوحب هنانح عاب قانف ناتےسول هدنااسیدب



 ک۷2

 ہدللاس رب ناک دب كره یرافب رم ندالو كندنفا عمار لداع

 هد ھ:_سر قرف یراتفالخ تدمو تر کا یررع 1 و ع تولوا عفاو

 ردرلُشهوس اه راد لاحترا دا سا س < )| زوب کس ہدقدلوا ہدیسز مات

 ( ری را تقال ماعم ہدعا (

 هدنم ہلا سر ق رقز وہ نکس كن رعه یراز ال کک ار ماب تدالو كنندزفا

 رب یا ٰیرامابق .دنقالخ دنسمو لاس ترد شخ یرانابح تدم بواوا مقاو

 ۳ والا وا ۳

 ( رپ ٴداخ٭ تفالخ ماو هدعب (

 كنیدنفا ورسخ یلج بودیا لیوح ہیاسشاپد ج یضاق نبا ورمسخ یبلچ

 ةیطع بواوا عقاو ہدنلاس تا ناسکس زوی زکس كن رجم یرایمارک تدالو

 ہنس ترد یللا یرابہداشر تفالخ تدمو لاسچوا ناسکس یرلینادواجرع
 ردّشلا:نابح ندم ماعا ہدنس دیس زوُفط نکا زوب زوعط بودیادادتما

 ( رب هداه“ توال ماعم ہدعل (

 ح رفیبلح بودا لافتا :A4 : یدنفا و ورس ی اح یا یو اک حرق یاد

 ہدٗمس ھڑ ےس چوا یمرکب رول زوعط ا ےھ رف س ۷ توو لكنىدنواد

 شو یرکن و تای هنا نم داشرالاو ح رفلاب لاس یدپ ناک بوأوا عقاو

 لاسرب قرف اوج هد هادم لالتخا نامز ھم تر یا نواو والثم یدادحا هر

 ردٌشاو ارارع.اراد م زاع هدنلنس نوا كرو ا هنفالخ دت “ہراکم

 (رپ داس 2 تق الخ ماعم دود (

 اح ہر ول یبجو قا ها هر ید وا حرا ید. فا قطصم لوا ناتسول یلج

 ہدنلا سر شف س٣٤ از و ز وعط تایر ےھ یرل» ھا a هود تروواد كاد: وا لوا

 "و راس توال تدمو E ورق وک سو ر £ ۵ دو ا 29

 مہدی 'اس قرق كي نواوالاس نکس س یعرکب ر یراءاب هدرا مار < دار

 ردراشل وا نانلاراد مزاعآ

 رم "و را تفالخماقم هلو (

 لوارکب وہا یلح بودیا لاَةتنا هپ یدنفا حرف نا لوا؟یدنفارکبونا لج



۹ 
 ہدل چ وا یرانوشل تسوپ نفالخيماو هنس ج وایللا یرا:ف رگ تدم

 ردراشهروبب رارفلاراد لاحترا هدنس هنس ی !قرفزوید بواوا ماتخ هدیسر

 )ر "راه نفالخ ماقم هدع» )

 ریک ل اعریما ىلج بونلوا لی وح هب یدنفا فراعولوا نب ربرکملاع ریما یبا
 مقاو ٠ دنلاس کا ناسفط ر وتلا كتر یراتاس“ لئاضف تدالو كنسدفا

 نیش ردص لب زوةط هدنفالخ ماقمو هن_دزوفط یللا یرار# تدم بولوا

 ردرلشاوا لاوژیی برق لصاوو لاحرا هدنسهنسرب یللازوحد قر هلوا

 ) رہ هداج“ تفالخ ماقم)

 لداعربما ىلج بودیا لاصتا هر ید نوا فراعولوا کب رک لداع ربما یلح

 ہدنس هنس شب ناسفط ر وتلا كبر یرلنداعس لداعم تدالو كنیدنفا

 نیشنتسوپ ته تدمو لاس شب شب یراق رشر هیطع بولوا عقاو
 هدنس هب رحم لاس شک زوسدی بودبا لاصفنا هد ہذسزو٭ط نوا یرلئداشر

 " ردراٹمر وہ: رارقلاراد لاسحترا
 (رییٴڈداسح۰“م تفالخ ماقم)

 كندنفا ینا ملاعربما بوئلوا لن ه یدنفا دیامرعما نا ینات لاع ریما یاح

 یرارع تدمبولوامقاو ہدنلاس شب نوازویدب كبر عش یر بعنم یلاعم تدالو

 یارجا لاس زکس یمرکپ ہدربکتسد رب ٴہداح“و ہدیسر هپ هنس چ وا ناسکس
 مزاعو اف تفالخ لرت ہدنلاس نکس ناسسفط زوسد بودیا تفالخ ما

 ردراٹلوا افیلاراد

 ( رب ٴہداصس تفالخ ماقم هدد )

 فراع ربما یاج بونلوا لن ہی یدنفا رک لداع رعمایا یناثفراع ریما یبا

 هدنلاس لب قرف زویدپ كت رجم یراتبَقنم فرامهم تدالو كندا یا
 یرل_نتشم تدعو لصاو ہلاس زوفط شعب یر هل اف راع رع بواوا عقاو
 هدنح رات لا رد یمرکب زو نکس هرکبصندق ذلوا یراغتم هنس یتلا یکن

 ردراٹلوا ایلع تازج ىاوأع مزاعو انفلاراد تابح سال لا

 (رپ "هرات نفالخ ماقم هدعب )

 | ارب یل بوناوا لی وع هی یددفا قائل اعربما نا عبار لد احرار یل
 3تا

E ETEےس  Eےت کرس یس ےمچسموپج وی چھ  

 # لداع



 کک

 یززب زعر غ بولواعقاو هدم هنس تردزوبنلا كلاباحا لک او ةولصلا لطفا

 كن رخ الا یداج یس هنس يکيا شک زویتلا كرو لاس نکس سلا

 ردرلشمروب اش راد لاسرا ینوکی شا
 (ر داحس نفالخ ماقم ہدعب )

 كنيد نیدلا ماسح بودیا نامل هدنرلنیضح نیدلا ماسح نسح ىا |
 یراف رشر# بولوا ہدنۓیکیا یبرکب زویتلا كره یراتتعلا ءرغا تدالو

 ناسکس زورتلا كترحهبولوا عقاو هنسرب نوا یرلتفالخ ت دمو لاسرپ شا |
 ردرلشمروہ اه راد لاغر لت و یهچ و

 1 رب "مراد تفالخماقم ہدیہن (

 بودا لق تفالخ رھا ہبانالوە ترضح نِدلوناطاس ندا ءاهب دع یلح

 زونلا كرعغ یرا هاد شف تدالو لداواطاس یدلوا هول ہردہ ماما

 یراتفالخ نی دذ تسو ولاسزوقط ناسکسیراف رشز ۴ تدمر ہدنخ وا یر کب اپ

 لاحترا ہدنس هنس یدانوا زوہ دب كنر هو ماتتخا هلتدم هنسزوهطیمرکب

 ۱ ردراشرویاشرد
 (ربس" دا“ نفالخ ماقم هدعب )

 كنیدنفا فراعیلجواوا بو دیا لاقتنا هدلو ناطاسنا یدنفا یفراعولوا یل ج

 یراف:طارگبواوا مقا و ہدنس هْلس ش۵لازویتلا كنرعه یرلثکربلارہاب تدالو

 نوازوج د نو دیا لاصفنا هدنماتخ هنس یدی یراتفالخ تدمو لاسزوفطقر#

 ردراشمروی اب راد لارا هدنس هب رج لاسزوفط
 n) هداك“ تفالخ مافم هدمت )

 كاِبدنفا داع ىلج ودیا لب 2 هدلو ناطاس نبدہاع نب دلا سم ربما ىلج
 ید یبالا یرار هبطعوهدنسهنس یکبا ناسکسزویتلا كتر عه یر افن رش ت دالو

 زوفطزوئوا زر ود تودنا لاصتا هب هنس یرکب یراتفالخ 0 لات

 ردراشلوا تنح لصاو ہداقب رادو تای> لیکن دا ہدنس هر

 ( ر "داش تفالخ مام هدعب )

 كجاو ربا یباح بودہآ لس هدلو ناطاس نیدجاو ربا کدلا ماسخ ی لح

 بولوا عداو ہدالازودط Uk گد زوبتلا 1 ےس  یرلبادجو ندالو كند دنؤا



 7 عن رب و تر 0 د.مطاو ةیفرذلا املا یف ها لانا

 هلا ضوملا وهو هز الارمن دبانعوشدقالا ض لا هماعز هل« عج دق هر ملا لدعو

 اھفالخ اہلظو املا و الا رهب مج ف هبریخ او ملا جو کام رع ةَموولا

 یگ. ی را ذیلع تاماقمقاصوایأناّم و 0 رد در امگا عاجاو لولعص

 نالوآ زا ایشو راتفکو راد قداعح راعشا رذلکد ت>اح هر زتو لب وطت

 ردشٌلواالماودیق یرامن رحم ظافلا اهب یب رهوک ہدنفب رط نارونخش* مما

 ترد ناسکس یرازب نعرگ تدهو ربناسکس زوٍبدب یراتهارکلار هاب تدالو
 راک ذا رالاس لاسر قرذ ہدرجپ ثرضح تقال یارازب یا مارک دن ۱

 هنس شب شا زوب نکس بواوا لاوزیب قااغ لالجمسا تاضویف ره ظمو
 نوردو ما ظع دادحا راوح بواوا رارفلاراد مزاع دیس هب رش

 طعم 3

 یبلح دلا لالح «دنراق داوا مار کا هقندح روض) ادب دونغ هد هب ولوم

 ندا هناکب رهوکل واریسهناریب ( هعطق ) ردهعطق یکیدلب وس لداع رب نا
 لدع یب لداع نفدص نت بوی هدلحاس # ہیانف ناع هلاصو سوهیدشود #

 لداعربم' نب نیدلا لاج یلخ ( نازا ) ہیانعرادوپ یداب بونود یخادرب ٭
 اور ح هر هفردب بودبا ثالروریب ۴ےک ل دع نخ قح ہری( یا لداعةعطف)

 مهرسسدق (ہلاورەن, ہن زا لزا یدلوا # ندندبفول ال. كحدبا تاحر
 هر هاط لالا ود تزاجا فل اس ہرکض ند را مضح یلح ل داع( هکلذف )

 رس ترضح هل:ه>ج ینیداوا طاتخم هلباهب واوم ناکدد یافلخاضعغب و هپ ولوم

 تقی رط هرات نیشناج ہدرب هناتےسا اح ہک لک هم ؛ راتون ندریکتسد

 لاصنا هہتفالخ كن واتر ضح یدنفا مده ہد ےس لج حشا نالوا

 تفالخ تدم هلن راقب یمع ےء یاس ۱ رد ا یا یاسع)لخ لد هب ہرا

 هحورب اکران هوک لودخ ی راخم رات ناواو لاس كن راءاعا تداعس نامزو

 مه رارسا ی امت هللا يعرف یدناوا رادتا هالماو تب هدلخشوب راضتخا

 (ریکتس در ثرضحادتا )

 شدف اه ناطاس نا یغوزا یل لا یرکبلا نیدلا لالچ دهن تانجانالوه

 هلع هوس ت ر بت و اب ےک 2 i 4 AEE ته رت د

 و ٗڈجو یاکولس بتا رف "هلج دا ندیفو ۲ ییدبوقن هر ایعوب 1 یھتا (
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 تمارک دوج و كذبا قراع رما یلح ( رن ) قاط یدلدا زعقاط یتقرف

 شے هداه مدو هدوهث مع هدنند قرد زوبدب كرهب ر عمه دن یزدوع

 هدیفالخ "و داشت هنس لا یم رکی د ودیاهداتسرف یررع تدم لاس زوفط

 صا! نیب یکے ظعا رنو ادنقم هدابع داشرا لبا داحاو دادجا تامدخ

 ماکت هلن اوضر هضور هدنلاس ترود یمرکب زو کس ادب وهو نشور ماعلاو

 كحوک عیار لداع ریما یی: یل بانج) ردشاوا ماسقمو دوصقم لصاوو

 كنم رّیرمضح كجوک لاعیباج هججرتلا قیاس اهرم سدق (ینانلاعربمانب
 مقر هان رت هدنتفالخ نامز كار رهکرب رد بولوا یراءرح مو دم

 بولوا داح ا دادجا تسوپ نیشذاج هرکصندننات قراع ربماو یراده لا لو و

 اصوصخو ناسٴ<لآت ۶ اک تعا ن نب ذ تک ! هدنراداشرا تی نام

 تدارک بناج كن رلترضحهارتباط ناخ دب زبابناطاسنب ناخد ج ناطاس

 رس سدقدلو ن دلا ءا ھإ ترضحو ہلسس یس ھما تب هنی راع بلاح

 ەےیقارع ءار ناط یزاغ نیک ترضح هدنرداشرا تفالخ تب و دحالا

 لی عدق دیهع دید ہرا مرنا نامزیجد نان ناطاسیکی نو داوا شوپ
 (مهک و اهندییعس)) ہدفدلوا شوپ هیقارعو ہی ولوم هه رط بحو برثع
 زانم هلالقتسا جانو زارفرمس هلی راتانا فرش تاودلاجر هماع هرزواییوه۶ءا

 نامرف ٗةطخ يح بولوا یرادسدقا ساس فنا قرختسەو زادناد تره ظعو

 یا. هفاضا اهماع ہد رہ تفالخ هداه “نش نامز یاننا كا لداعرسا

 یباح هکر د ورح یدلوا لخاد هينا لآ مکح فرصت هضبفو یاقاخ

 هدنرلکدتاامدتسا باوا يعطق هحالرب ندلدعو لطقیاه> ندلدام بانج
 یدنلواروطس دو سز اکر مت ید رات نوا ہداد باوج ہلیا+٭ماج رابعون

 إظو لدع ةفرعلاو ۃقیقحاو ةےقب رطلاو ةه مثال ( ٠سس سدق لاق )

 هع ربعلاودو دا ععالاو عو رغلامولع هراطوا تودو ةعد شا لدعو

 مه ام یف قیدصتا راصتفاو ءاهتالاو ءادتبالا هانم یف بلا لادتعاب
 باد الاو قالخالا بثک هنیهارب ترانادق ہی رطلا لدعو ناعذالاو ناقألا

 صالخالاداهنحاو هيلصحااو هی ا كلاسم ینءلواسلا لادتعاب هنعرمعلاوهو

nanan e rampسش  amیو ساب هج شہ سج  

 ری وم فوصتل معما هءاقدق هقیهطا لدعوة متو اال ھام یف |
 لا سس
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 TERESA بد زا ۹ TIENT 7 :)تججموجٗوجصوصصح)ہسےیومبومپ

 گك وک فرام ریما ىلج باج ( مھرارسا سرو تم عم رز قلم وآ اع

 هز فثاک و ادخ رارسا فراع لرا ای ےس سدو (كردزب لداعربما کى

 بانج ةسدقم تدناحوردادما قرفتسم بادها ال طا هيلع انار ترمضح

 بواوا داشرا قد رط یاوشدب و داش ا دادجا تفالخ نی دەدا“ نالوم

 رادو رادت>ایسو رعس یراتاقوا رنک او رک ا قرات فا یر اع تره
 طساواو هنامرف ءانبا لالفتسا تب و لئاوا بواوا راهناو غارو غاب حب رق
 فداصت هتفو كثب رازرمضح هار باضط ناخ مردل یزاغ یرلنامز رخاوا

 مور مو زر مل: ہدوناعع لآ کلام ہیر وک تشهد رپ تزف زونھ ںودیا

 فاوط فاک او دالب بابحا فارطا نیغلوا هدموع تریح یلاها بوی وا
 ؟یداب یراهاسطق هج وت بالج ا هلتالسا رم ل ےس رب ہداژن تقاد ص ءارها

 بییطت ینیقاستشم ب ولق ہلیرافی مشت وسب وس بواوا یرلتع زعو تریع
 کال راد اب وک ب ودیا صلاخ بحو صلاخو دیرص قی دارا سون ها ذی و

 هطاحا جر نیءاٴہد رم دننام داقتعالایولوانب رکنمو هناح ولوم ہ رارکب مور

 لاکن بذعمو نالذخ یار نادرک س رة او رغلانا ههالارک د تبع

 نسهلوا سوکعم كن راعل اطوسوکنم كن رلبصءت ءآول هلوتعوت بواوا رقس

 تمایف هنراتداراتاود ېب رس بودا دع ندتعاس طارشا هج رادساف عز
 ؛دنروص لحاس فراعم رع ةا لوا هکر دیو رم یدیا شوق یک یریک
 قیاس یراتط یسدق ندب ةسیفن سفنو لول ندمارآ هدتعبط راسکشخو
 انرمس>او هدلخرادلحارو ال« بناج مزاعمهالا رخآ بولوا قارغتسا تم“
 یکچ وک ل داعربما یلج-نالوا یراتالو دهه لوتر بصح بولوا اراد عادو

 بورود ربدصت هب هرونم ةمظع# هب ر نفالخ دنسم هلیراتس و تمارک تسد
 هل. س هدارا هد رع نکیلف دارانم هللا نیبەت هنمارنحا نمدخ صاوخ ءا

 هنا واخ ںولوا كني رمشک یولوم كنابلک هدزریغع نیر زہ نر لتا روشنم

 یر د تامزاوا هنا رو ناک دن نامرج هدنسانا عوجر ەلب رزابشآ لب الم

 مزاعو انف د وجو لر یرلحوتفرہ حور یجابص كءاشماکنھ یرلفدروب ہیصول

 فراع ترضح (ہه٭طذ ) ردهع طو یٹیدروہ لداع رعما ئل تواوا امہ رادا

 ۷۶ تاک الفا ناب یدکوب ینھتام # یقاظذدش بوذیا هک القا مزب # ٹوکللمرسآ

 4 یقرف ٭
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 تب 7 ۳ سس

 !هالک لثانو تبانا نامالاراد لخاد ندنائامرف بلغم ةف ماجا نداعس

 م ظن هلبناکر رپ ران !یراتانآ تمارک تاهج وتو هب ر ضبف بولوا یراتدارا
 هطرورو زم "ییسربم هکر وئوا هیاک> یدیا شاوا لاشمالا قاف هداشناو

 بوروب نایس>ا ام ار ندنرلتمارک بیج هيلا را ثم زب نه ترضح ہدانعم

 یذلوارادبهدنيعع لنت رلقدلوا امرة تراشا و د نیر ولو ج الف لبا لوادو

 ندنرلپهارک بنج یرادناب سر «دناوخد هلاع رمما ترضحروضح حاصلا یل ۶

 داضتعا لاک بس شب ورد رلدر وہ اطعا بود ردعاو اش ررئاو زاهطا

 یدلوا بآیافش هدنعاس لوا ندتلع هدک دشا ل وانت بولا یالا ہللا صلاخ
 ادرار 2.راونو هفت ةد یژهرها تالو و هرهاظ تامارک كااعرمماو

 یدئلوا افتک اهلباراصتخا ه>ردقو ندنفیدلروب م صتو ناب لیصفتر

 هدئلاس شب ن وا زویدب كندا ل صفا هيلع ترڪ نمارک نا رگ لوا
 ف لوا لالج سارک اذ لاس 63 وا ناجتسکسو ةراتوأ ہدوجو دیو ندامخ لع

 ناسفطزوہ دیو لاتماهربب ترضح تەد هد رشه دنسم همر ا یمرکب

 هدافصو عاعسسااح نی راهسلاژتک | ہدنرللاحنرا نامز برق هدنس هنسزکش
 (عارولا عابس اذه ) هدتناهز بوروب نیهبدجو ندا رکن هلبا ل هالاوق

 تعافش باس یر و دنک هدک دنیا لاسقم ماتتخا ہلی رلازفا تءارک مالک

 نورد یڑرونم دہہجح لاصو ق وذ ناتثفا تسد هدر راوکر زب دح نام

 عااهبیفد ی راد ةمدق هو ایر ظعءلاخ هدونخ هداسآ سودرف هبطعم هی رت |

 هلصالخاو قدص هدنرارونا ربربق ههجاوم اذه انو لاو رد رومشم ہللا
 فاشکناو متم ہللا اع لیصح لاحرد نیہح و نیدب رم ندیا داده

 كج رک اف را رہا یل ہدیرالافتا نا ردر اوتو د وهم قلوا دادما

 3ج مِلع ما 6 پ وا وا مع تراوح ) ءو )رد دعطق یراک دلب 2 ۱

 یدلوا اوشیپ ۶# یدیا علا عهدلعو إع لاع # همالعرد یدنآ ناج یکم مال قرب
 ا رع ها نا ك جوک لداع ریما یل یرلمودم (ن) همالعا 9لظاق دن

 ہر عد وس تو و# هن«راحاما نوغلاد تب یداوا مولعم ۃے رک ( ہعطذ (

 دوجو ردہل زہ # شا متامر ,ناسکب رکم 41ام توم # خد رد نی ردق دلا

(e) 



(i 
 < ن م ت ج ت س

 رفظم نرهدهادمنیع بودبافشک نرس نکیا ہرزوا قمروبلن بودیا
 یاف ملاع عادو ہدناوا لواو ناس ورب رفت هر یل دد وه م یراترہطح یباح

 د ؛ مقاو هدرارمس نادم هات یرارون م نود الاصب هرزوا یراہیصو بوروب

 هکر ون اوا تاور رد راشلوا نجر تچر رڪ ه رهظم هدوسا هد هک رابم

 دبیط خاور رلندیا تراز یب راک ته دقرص كنار عج یہا رفظم
 یاهجود مارح لئاتراثاوا هدنراءارب>| تامدخ بودبا مایشسا نانج
 ردراشلوا تیکنراب آ راتف رکر لناغا تباعر هن رلتودم ماقم والثم "0 ۱

 یقیدلوا نزد ر > هاب رەق تی هقودز ص ییغوا كر نام لسنم لی هداب ج ۰

 رم ے3: اوا یواد هب رحم تا (٤م بولوا ال هی ەعرص تاع هدنآ

 یسهیاعم هدلب نایعا ۰ 2 یمیدلوا یوم باس الا را یدرواوادتشم

 ادصر وھوھرک ذ ندرمب یانیداک هشوک ( ریَقهلاەبررحل ) رد رومشمو رتاوتم
 عام” هلیاقح دیجوت قشاعیا الصلا # ادن و هلل | هللا ی درا هش رعو نامسآ ٭

 هرس سدو ردظء یار ( رن ) ادهلوت ندی وړم رکنم هلوا قوص هاکد #

 شب شب یرازب نه ر۴ تدمو شب نا ةطزوتأآ یراندالو جرا” لر مط الا
 اتزاجا لاس رب زوتوا بولوا عقاو یرالاحرا هدنس هنس شک زو دد كبر و

 نادر تزاجاو داشرا کلا لاس یا نوا قا بولوارم٭٭ هدداشرا و

 'لاس زوعط نوا نافولادعب دباع ریما دلا سو ناشی و ردیا رقفو
 بانج ) ہرنسسدق ردراٹ وا رک سد ترمضحرب “هدا” نف الج نب ۓذ ت سوپ

 دنزرف لوا امر س سدق ( دباعربما نا ینا ملاع ریما ی لج مالکلارحب حش
 ےک یا کلو یم یلج فرا واوا یری | ل داخ راما تارک نوک
 هلا تفالخزارح او هکس سالا هب راد ابج رس نیل هدنرلتداش ر نی ٹن ت سوپ و

 هلبا تقی رط ليا ج نهدخهدرب یسسلا هرس سد قر ترضح هنابشآ تو ۱
 دار را هراد بودبازارحا یب هب واوم هيسدق شم هعفر ماقم و دنلب رم

 ,نیلءاعو ملاع لاح با ها ءان ياجو نیا ک لاجر هک ولح داتا نم

 اصوصخو موه» هجرد لصاو یرب ره یراقیاقح سرد ا وا
 ںاھجا سمیرانراه» هداشزاو مظز نفو یری د ساش الا س ہاقن ناضِف:سم

 صاع مار ین بس رم قد وس یارصا ندنناما اکا پول وا نوو ۱

CEE 
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 ز ویدیو تنا هدداشرا ماقم هنسزوتوا هدلاح یییدلوا لصاو هب یدی ىالا

RIL 72277 --7 

 رد شاو تاج ہدئانج سصف یتوک هند ڪپ هدمارطا مرګ ہام یسہنسزوڈطزونوا
 فرامرلوا یا ربکا لدام ریما بانج نیدلارفظء یب'ج) ہیلع هلل اهجر
 یادیشا ی0 11 لم لوا نا دلوونم الہ رس سدق ( یدنفآ

 "هدلاو رد هره بولو واو هرمز لذ عصعم کاک هقطار دن داش هک ندندالو

 را دا لما قع و وا هک وح ےویلغب رہی رک تب رص هیادو ۵2۵ بم

 قارا دهم نیشن ب اوخ هرز وا تحار  هسلوا لوغشم هلبا وه وه رک ذ

 ِتیاستو مارا هلیاوهوه یاون دا یدرا هے ہا قاکا تفو هنرهو یدیا لاح

 تاالج رک ذ تو الئیسع دام "هراوهک لواو یدرولوا لابلام رفت بواون

 ندفع ید هرالوا 4 هليا مون بودپا نارذک هلل الج مسا یراتقو رک ا بورویا
 هيه اللغط هم زان انوک هنره هدرلتوابص نامزو یدرولوال صاح ءا داو ظا هبا

 | ی الثم یدر ولوا طا دن داح هو هنویو یرانآ ت ها رکو ےک حرب یدر هساشاب

 هدیرافدلوا ڈاک خو یدرولوا عقاو رفس هدنرلقلعت ٴراد لەسلوا راوسنمادو
 هدسح* ماورا یراونم هدا هح درب هشهاک و بواوا یراط توم ةع

 هدیرامس وم زا و بواوا هناروما فشکب بس یزەداحو هلاکم هلب | هنح نیو
 ہلیارانالب و تدسذا هلپ را ودنکی رلشوق نابی هدنعوقو یراغ رشت هناتسب و غاب
 ردراشم روک نيملا یار هلبنارک ر انک نا لود هدنراناب ین راک دلبا هبعالم
 راھتشا سانلا نیب هلبا ہل ج هلیلج تامارک هلب و رہاظ رهوجدنزرف لوا عو

 فرصت هد ر ه> رد هر هلا هدیج قالحاو نافرع رهاوحو هبهلابهاوءو

 دن ہے ندنغیدلوا نوع دنئام یز ہداع قراخو نور ندعصو یییدلوا

 ج رصم هد راوت عماجمو بقانم یزامس فن راوطاو هبیط تالکو هنسح راآ
 | تیاثع نیهرظن روظنم هدنرات دارا تمدخ یخضد یر ندهلج ردشٰلوب جردشو

 ےیل بو دا صاخ تک ہدردق بشرب هلبا ہرمسسدق دپ و«یبلج ندرانلوا

 با هنيا ءو بودیشباریعو مکح را او ردق رارسا رازه دص هد هر وک ما
 رلبدلوا ے 2م هالاحو دحو هدافصو عام“ هدیدد مایا هکرداو ۱ بایق ہڈو دو ددل

 هلا PE هدیلاع رصقرب هدانعم le یلح دیوم ترضح نامز دوا



{tA} 

 بودیاتسذ هبیلح داع هلبا ی رطرب یسدرب ندنرا ک اح رمصعلوا هد هنوقا

 اک,نکلو ینا تلا دناع یلح یدلیا لاسرا نو ےاربخرب هندیالو چ وا
 یدروب هش وند ابا فدا اف نوک ندرلدا ون هدنوو رات زا

 یدیا شماماق درفرب ندرامدآ ل وا اسعقاو دک بولوا ماع تمدخو
 یدلادیشر هحاوخ ند ریما ندلا سمس هجا وخ ( هکروناوا لن هيو )

 یدعا تاضتلا بو دہاربخ أ ننامزاول ضعب ك:ٴرمضح یبلح دام ندیزیربل

 یدلوا هجوتم هديګر هداج م وریا یدلنا تمرحازس هر ضح ناشو
 ىلج ترضحو هيلا رثا ہدنزویرپ ندنناسشنو مان كنادناخو هکیدروب و

 رکشا بولب شوند کشود یتلود كنیدلاد,ثر هجاوخ هرکص ندنفب رشت

 وب یا> داع هدنسا رب ندرارفس (کرونلوا ل ةن هو ) ید)مآتراف لء

 بواو | مقاو و > و و قاروضح یب هدیراشام هلی رب یه! رب ندیاهکا ناناو

 نسردبا تافو نو ک و دکل وا سطاح فرام یا هکیدید هلع هنسک لوا

 مدلیا لباقم هفراع یاح یودنکهکع ہ:ک ل وات نردیا لواتت یکاولحو

 هش درا رک دلا ف غق هنترمضحیلح بولد رل هل وا لباقماکب هکر دیکر فرام
 لدهنوک چ وا من یسار كزاح دتشرا هکیدروس تودیآ عاّمسا یہ اح دباع

 هنسک لوا ھکد ردبا لوا بورشب : یکاولح كنس ینراع كالفا ننزواوا

 مدلیا لواش بورمشب یتساولخ كلا و یدلبا تافو دنیا نوک چ وا

 نکل یدیا راکنم دخ وا کد رو داع یلخ هدمد مدارا نو فو دنک و

 ہدروضح یھٰلا نادرع لوا كسرولوا هدااح هره ( هللا هه ۱) ید یسیداا

 تجری اعت قح هسا اد بن مح هره هکیدرو- بودناآتیصو وید انا ار ندا

 هص>ندیول یدعایدروبدا ہلیا|اعدرب خ وید هلوا موح رمروغغەہکردد ها ہدبا

 مارک او تزد رھظم رلنلوا ہدنبامر هادآ هدنناب امر ل وا پیو
 لصاحلاو راردبا اعد رخ ہل هرلنال وبه دنراوطا فلاح هیداو رارولوا ی راد

 مک هت ردن راد تاعو تداعس ثعان ت. هرانا بودا تداعرو بدا

شان و ادز یشان کلا زه( (یعا ر) زدرلسهروم
 داز رم» ندو كيدزا رک ۶ 

 تر کر + ور مو وا
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 یار هد ون روا هجوم هر دو نا نوک ( زن ) دخزاع

 هرسدنظ ند:تس اض داعس هرکصندسعس عولط ن وک ہیچ ۰ رکصندنوک

 یدوقوا تاہا بودیا تاک ضعب بوروط هدنتحس هلباقم شذوک ب وةر

 (تیب ) یدوفوا هلا ص یازغو كنیدج ترضح بولوا هحوتم هناراب هدمب

 (تسارک اشاع مزع مے ورد ٠ کال نام تسارو بج زاد سرم قنعزاوآ سفره

 | سارو ںحاصو ہ:سحو یدک هک هن توروآ ہردذ هدعب هرخآلا

 هکرابم ماسعم نالوا یا رش رازم الاحو یدناکا هلوا هعج هن و یدلوا

 ۱ یس ارا هججو یدلبات صو بول د٤دبآ نفد هماقءوب ی ےک هذنسوا یساقرا

 : رک كب ہل ایذو دادتما یا ھت ےس هم نوک شب یت د بولوا ۳ یا

 یدلو رارفالصاهصک چ وا نوک ج وا بوواهلرلز میظعر یس هضک ےہ
 | خا ندلادبا ہدنماسقم ناطاسدجا هبقف یدلوا نار وو او هاو

 فار كن هغوو اغد رد هکر اد دید بودنا ناغقو دان رد یدرہاراو را

 ٩ | رلید,د زر هدیک ہن درا كنا یس یخدز و یدشراف هدب رب یر لاعاما راددتک بولا

 ا یس هنس زوعط نوا زو در كن ره ینوک یلاص ی درد یغنرکر کرو نم مو

 | ترسح یا ( یاب ر ) یدلبا نارقى یعابر وب رصعلاو ره ظلا ۃولبص نیر
 جزا ٭ تشوخ یورباود نامشاع ٴلق یو # تشوخ یور ناهج نا وخ

 ( تشوخ یوحرد هنهرب مروخ هظوغا ٭ متشک نا رع شیوخ تاقص

 | لصاداو يدلبا یاس هناجر تجر یبزی زع ناج لر هيد هللا هللا ہدعب
 د»ضو«ینیداوا نوفدهالاحیتوک هبنش راه ی هند یجرکد رون زمرهش

 7 رفا باتج نیدلا سی لو ےن ) ہرمس ہللاسدق ٰیدلوا لار طع علاخ ندهد

 كذرامرکرع ہا داو ناطلس ند, [مربما زب زعلا هرسصدق ( دلوناطاست داع

 بوارآ یرادب ضو یردارا مه رس ضد
 ےہ بودیار وهط ندّشماد رانا

 : هدب دزو ت ِترصو فرام یل ٭ ےکیدلوا لصاو هلهحو وش هداشرا یایلع ا

 ۱ ییاخاهبت .> ت ala مو ناد زرو ټ سار حو ظعحو ناشی ورد لاوحاو تد اا سما

 ۱ س اعر هدا ز یے دباع اک ںوالوا شر ور رہ دیا تعبات م هدام ریما دلا سکس

 ۳ فاصراو هدیج قال ا اک ہو رہو تکو به نەدا نسو تح ناوجر

 کدو !تیاوریر ندشاما رک لج یدیارم هع د ور هد دى ر5 ها بیپ

 ی 2



 ا8۶ هل | یضر نیس> بانجو نسح بانج نیمزنحم نیماما تاداسلا دیس
 روضح یااباصلالکا هيلع ایغصالوسرو ایدنارورسترض> یرلمزیحدج

 بواواراوس هب «ودرب برعز هکرلیدرویب هیاکج بولک هلیارورس لاک هنب رارورپ
 بودیادیاداب رف هود هنیدتسا كروب تودیا مادقا ردقهبره یذزء رواما ۰

 ترضح جبد یداباراتکر > هلب وہ بواوارر ضخ: ید برعو یدعروب
 نادنخو ناداش كنادیهشناطاس هکرلردل: مال سلاو هولصلا هيلع هانپ تلاسر

 ڈدیجیقاخ ایناناطلس ندنءاضوا كن هودو ندتکرح كب رع لوا یرللوا

 علرابم نجوا كنداد را هو تکرخ ندنرب لاطلاق هسا تدعم یظعا
 نیمرکم کب رب ہا بواوا یلفاا ترد یکهودو بودیا یبکرالوب ندنتلا كنب زاغوب
 لم بولا هنس هقرا كرابم بودا تیافر یی رارظاخ كناس«6ذع هللا یضر
 بود فء قع بونااص ه:اوص اکو ه:عارض هاک اتا رک ینفارطا فن رش

 نارا عنو لجن ) یدروب و یدردلوک یتا ضح نیمزتحم نب رمارارکت
 ةولصلا هيام ابان( طاس یخ د نب هکندروبب راکدنوادخ ثرضح بوسد ( اا
 ز وہ راکج زا وکوا كد راعر تا بودبا تعا هنن راق رش تنس كمال ااو

 یدابا رک ذ نی ملت نکیا هدکے شبا هفراعرفا انالوم تتربضح دو دید

 رک ذ نیت نیدلا ما ۔ح یلح هدنلاح ییاوعط لاقتالادهب انالوم تیرضحو
 یردپ یدبا هدنشاب یکبا نوا فراعریما ہدنلاقتنا دلا ماسح یلخو یدلبا

 ءرس دق كفراعرعءا یدلبا لوبف تفالخو تعدت و نیل نددلو ناطاس

 بوک هرزوا تحاب_سریک ا یر كفراعربما هناوا ماه ةتسا يفد ]تاب

 لصتم نکو وب وا هد رپ یدراو ہیارسفآ ندهدرال کتو هدنرفسرخا
 هدم ەعقاو هک« دو ةدقدلوا ءاک | نارا نالوا هدنناب یدلبا را هلان تو دیارلهآ
 ( تر نندالام ) ہک اک ارفنا ظذ هغاب رب ندرا هر ےن ےک م داور اورا هدکشوکرب

 هلرابم لواردبارغس هرلغا لوا مدروک یان الوم ترض > اک انیدنا هدف صو كلا

 فراع هکیدرون بودبا ثرابعا نان لک فراق یا هک لا ترا شا اکن لدا

 نده ایلشادایز یدلوا باغ ندمزوک توب د هاواهدناقئرا لک هزب هرکتتف ن دش
 بوبد یدشنب ینامز تک هت رشآ وهدان ز غازشا نآ الا مدالغا ودب

شةن# مد بت نا را زن دمت تو ٤ تل )دوب
 نسا مر اکر 

۱ 



«۰۵3 

 یراعرما بو 51 را م بود ههکچ ءارک ہسلباروھظ تافرصت
 دنصرع ط> ید و و لوط طخیدب رکا لدردبول 1 ه زد رام

 بوجآ ی زوک رابع فرامرما نامزلوا نامه ةراشالا یکی لقاعلا هکیدزاب

 كناالوم ترضح بور و دوس ات رش سدو یس هدلاوو یدلبا باط دوس

 نالوم ترضح راکدا و هنوغ بولوا تایحرب تدم هما بولو تحص ہلبتمحص
 لب یب یسصع) بودبآ لب و لودع با را یراطخ لوا ہدے٭عب یدلوا

 لاسزودط قرفذ یدنفا فراع رابدلبارب هت ودر دنر اشا ہر ع لس ش۶, یرایض٭بو
 الوم بانج دار هکیدلوا مولعم هدنامزلوا یدلبا لترا بولوارم“

 زودط قرذ ہرددع شعا كید یدب هدنگایدب ندص روو لوط كطو طخ

 هل و ہلاوحا یونعمو یروص یارضح مارک ءایلوا نالوا اعم زاوسهشرواوا

 راکدوادخ ترضح نب كفراعربما ندلا لالح هکز وئلوا لنو ردرللاع

 |هدنرافدروس رطذ نامش رابدروتک هنکوا یدلرا بلط زرردیک بولا ۵ هکر در وک

 یاب یتلا زونهرلبا تکرح یکلماک غلاب د مع یبلچ فرا هکرابدروک باما
 ت > ا صو و چ واات ید هللا یرام هکیدر وس وم ترضح هدعب یدہا

 ناغفو داب رفو رلیدلیا عامسا باس ا یارقف پوند هلن | هللا هل | ہلازاوآ دنلب و

 بوز سوک زو ہہی جت تالاح سدو یدلوا لدعیال قوذ باب رارثکا بودپا
 ۳ هکلر و رسوردنسار حشیراعمزب اهدا ر ترصح

 جارمس بال وم ردیفاک راصبالا یوادنع یفاصواو و تداه ول یدلیا یظعت

 مدروک نکردبارار هد ۸ سر دم هلرا ہھ مو زر هکر دا تداور نا ویو تم ندلا

 تضح ناھ یدرون ک ها هب رع یسالال یترامریما بولی ا یسوق ےک
۱ 

 یدلشاب هکیکج یولا هنزوموا یتناوسر كنیلکاق بولاق هرو اراد

 تقوا مع ید یاح یا ماسسح هک روس رد داعس قلوایکجزوکوا كخراع

 رادار ارس ین ك سس هردم لرابم هرک اقرب پوش دہان هدفرطرب بودیا

 وس انالوم ترضح امد عد یدردیا هز رکن بولوا داش فراع یاح

 تما تاصع عیهش تداعس قفا رد تقب رط ءامو تعد رش هاش ترمضح

 كالا ت: یا هلافطا كمال او ہ یه هالع قطصم دو تاسف با ح

 نیطال ناطلس نی ؤااربما نوکو کر ابدروس تراک او زا هان را
 ۱ سس ۳ ۳ ی ۳ ےس



 کے
 ید ءلداو ناطلس یدلوا رضاح ہلح و ید انالوع ترضح ہدکدلبا هجوت
 ندلاءاهب ہکیدروہ رب ترضح فول هدنراتاق الم بوی! اف یاکما هیاقتخا

 هدیهلا نادر ع نسرج9 نوعیت نسردیک هدنفبوت وڌ یرامرهوجهدردام جر

 هکیدلوا م ولعم هداوناطاس لگد ردیوو تردق هک ردو ین وص ماج

 ندم الا لاجر خد بوشود ہردام جر فراع رهو ج بواوا عج ہلیعرحرابدنک,
 تراشا بودیا یدک ناب ثرہضح یس وا قرام هداند ینعج ہلوا

 هبل ینسلوا ہدنسارحو ظفح بودیا هدافا هنس هدلاو ییفیکورایدر وچ

 كى هدعقلا یذ هبرعه ےس شع ز ویتلا یلج فراع تّرضح و راب در وب

 نادلاءاسهب انالوعترضح رلیداک اسد ره ظاا دعب یت وکی اص یجب زکس

 رددوجوم یرو كنيلویدبهدکد نزرف كنس وب نردلا اھب هک زررویہدلوناطلس

 نیدلا لالج انالومو ) نیدلا ناهر دیو ) الا ناطلس یراالعادج ینعب

 ۂدلوناطلسو)نیدلاماسح یل چو ) نیدلا حال ص خشو)ن.دلا سش حشو )
۱ 
 نود رو هرکصندعهکی دروبب بو دنا نیر ٭ذ ی ما كر ابو ھرارسا هللا سرو

 رذن دلا لالح هلا ما مب دا تبانطخ وید فرام رسما رساما ن وسلوا

 دج مان منہ العلا ناطلس ےک هت ءلدیا حی راتوید فراعربەا نیلا لالج تع

 یدرویب لزغوب بود یک ینیدروب با طخ وید راکدنوادخک | نکیا
 هرخآیلا (نودی رف د هاشداپدرکهک ٭نودی رف نیاامرداب كرابم ( تب )

 یدیا هیامنارکر دان وکی سود لاج نکیا قابآیدب یلچفراع هکر ونلوا لن
 دات فسوی هد وا طا یدزم هدارظذدرفر نیز و ملرابع ہرک کا هدتوور

 نکیا ہدنماسقم تحایص ہہ هو هکررورب دلو نا طاس ترضح یدرارید
 ابطا یدرب و بارط ضا هدا ز بولوا ضراع مر ورپ هدننب وب لا هاک ان
 بوغا دوس ندندرد كفره لوا دوخ قراعریما رایداوا جام هدنج الع
 یسهل جر خآ ہلا مطةیدیماندننابح پواوارارةیب ندنا 'كفراعو ید, ماعط
 غراعربما تودلنا هتمدخ ِلَاَالوع ترضح ردنا ناغفو داب رف راّتخایپ

 ناطلس ترضح نابمه ردا لاج نایب هجرت بحاصوتد مدزغاوید ردیک
 نوےا ك فراع ہلیا عج كرطاخ هلوا ناشپ رپ راو نردلاءاه!قوب هکیدرویپ
 نوکانوکو رال بیاد هجا بولوا مراکد اب ےب نامز ہت هدلاعوب ید اک

aaaوھجححج٭ حج_ھ  O 
 4 تافرمصت $



 کج

 هلوا شاب تاک كا كی ہجرت ) شا شیدنادب و زومآد و

 هیهرا ك تدازنسارک ۱ ۴# ھلو! شدن نود یزوب لوا مومو مهسه نوچ ۷

 مالسلا مهبل ابا هلج( بن )هلوا شیدنادب وزومآد یوکد به نال کر
 !لنعلخ ءلرلنا ناملاع واک مرحال اب دروتک هنروص یت رسوب ورا داشا یو

 كن ورد نس هدیاداب کراتے سود ن وچ رل بدلوا یب ودح ك: طاو یب ولغم

 ae کذ یرازو عفر نوچ رو اوارپ نذاخح رو لکوروابح ا ندافص یاتسو

 هدنر هک, یافو هکر اربد ن ںیسزو وار طاض هد حزب و روط هلرامو راخ كوردان

 یادتشا معایرد ٤ یداش ےب هک تالا ب تقنما (تش ( ش.وخوا یو

 ینهلیق # داشندلا مالوا هکرد هک لوا هک ( هجرت ) یدازآ دوخ
 هز پسکیا ن ن واز رود كرر هه ی رلت فو )زہ ) دازآ ادخ لوا ندلاع یا

 یب! فراعواو اتانج حش( یداو | عقاو وا و جسکے بنش هدشوا كرحررهش

 هکردیا ناب هلیا ناونعوب هدیفاوت هجرت ارس هللا سدق ( داو ناطاسنا

 س وعنآ ف راع داو ناطا لا نام زر صام فورعءو نارو در وهس» یرک ذ

 قوش با را هدب ز تج هِل هفرغ تدوم تسم بول طع بلاطناو بو ذح
 ن دا لالحرعما ترع بابة مج مع تماللها اال قوذباعا تردوو

 قد رط ا هللا كيده ناد رد باج او یراب رهش قراع نود رف

 هدششوک ت هج 0 4 ۰2 رالی لوا كش زط قیفر قد ہون -)ا لەحو ِكَديدص

 ہے وصف ےک هلصد قلا ررا وطاولاوحاویداقو ىا

 ولا ندن ل هدلاو الوم رب ترمضج یرادیح ادج یکی کیداک هاسد

 دنس ہدلاو بورو: کیوبا ا شا زو یی ٢ 5 بورونک ہےاس ناکا

 , هک و نوکچ وا هک, دلوا لصاحرورس دن يهرب 4 aly و باتجو یدنا میلسا ۱

 ی ایاکراجوان د اویا 3

 بولوا رور ۰ هن روهظ كتیاچ فر اعانالوم راد وار۵ ہلبار لوط بوک
 ندر هفشاکم عاونا خج هلوا لصاو هبالع دن هو ر+**نامزر ہل رشوزء

 ه:چسر كوت اح طا یم ہدلاو گا 2۶-۸ طد ل یلچ فراع هکر دوب یمن 2

  فداتنصت هب الوم ترمه نکیاردیک هماج داو نا طاس جابص " رکو د

 هلوب رخآو رارف ه بن اجرب نوجا قالوا قال م ہنرمضح +لبدلاحو بودا |
 ئرشحت ںیہ ہہ یم رہا تھى

 )8 ۱ ول



 ۳ E یو زوما و كذا صو یرژزو ےہ اے ینا

 اض ین ندنابز ك انالوم تدخو ای هو و رطمو ر

 هنکو ا یا یدنکرایدتبا لوف یخدرلنا یدلبا اعدنیسا يکلک هاج لوا
 یدلواناور ەحہ اکر هدا, داو ناطاسویداوا راوس ندلاسهس انالوم یدکچ

 راوساش یدشا بوو شا, لوا راوس نیدلاءاهب هکردرو نیدلا سش انالو٭

 یدورو هداس هاكر لده هب وفا ندهشمد ہیلوا اورزک رهو راوس ہدنب

 تال وم نب راتهدخ داو نا طاس بدلا ی ان الو« ید ربا ۵ هو نوچ
 باوج لوشاکب لواو مدردهلپ وشاک | نب یدتاو یدابارپ رفت هن رات رض حرب
 ند.تیهو» كيل یلاعت قح یدتیا سب یدرئس وک تشاشد قوحو یدرو

 عر انالوم ہلصالسخا یعتابییعب ( یرس رسو رس )ردراو سذ یکی ا
 هدندلا ؛اسها مدلشعا هداو نا طاس یلاح ید یرسو مدارا اړو هدنل و

 هدرفسول بن لوش یدہدآ قرص هود ول ی رع ہا جو یدیلوا حولر #

 ټر نو هلو رلبیصذ ید ند ربس هک رددیمایدیلوارسی,«یدشریاک |
 اناا یا هرکصندنوک یی دبیدشاوا هت جرا وج هرسسدو انالوعر

 مویلادعب هکمرلید يدتاو یداک هنکوا عدلو ناطلس هلی عی جو یدقااق

 هن رزوا تماقتسا مزہ و نیسهدیا داشرا یراصاختو نیسهروتوا هدنرب لدلاو

 !ملیا كالوف بودبآ شردرب داغ ہدکباک ر كس ی و نیسدلرا میش

 هک هش تحصرب # هدا تس تیک نا ناجیا لد هناخر (تد) یدوقوا قس ولو

 نم و ا ردعک لرا ناچ یا هدنس هن اخ لد ( هجر ) هداز هاشرحدشا

 یدلغا قوح بورق شاب داو نا طاس ( ن) هداز هاشو هاش ےک الا عربا
 هنبسهقرخ ییعب (هتفرف یرحا متیااو هتفرخ یواقوصلا ) هکندروسو

 مدلاو مکه تن ردکربسان می سب هاكات بولا ی نعل هتقرحو ردکرک ؛ قوص

 نب سزهراو ؟رزب و هعیلخ ید داره نی در ءارا ای , و ۵ اح هدانامژ

 82 :جاءاد گل سیاراردرکا ندلاء و دااونوکرب کرد دشعد دلو نا طاس

 ۳ ٴوط نیک هداکوک نوعا هسکو لوا تسود هل-دک ره نیس هلوا ہدنیرب

 مہم نوچ 8 شاب«شبب سک هز یلط شه (یاب )یدوقوا یب یاب روبرو
 ** یوکدب دسرادب وت سک هز هکرهاوخ# شا شین نوچ لشاب مومو

  aaاپ رحم حج درد رو دوم رک _

 ادب و
 تب ا



 هک 4۰۱

 هات هل |س دو ) انالوم ترضح ندلو نا طاس بان ) ردشلبا تیس

 ہا مر س سدق یز رت دلا سج بانجو فقع ن دلاناهر دیسامه رم

 قدرا ما رکا كدوتاح هکنیدلا حالص مش و ودشعا رلتمدخ هد با اش

 'یدابڈ اقم عاف ك دلاو تداا ماد قاد لر نواو یدہا راو

 ایل رت لع سض ناسو صد ناک ینمالک كندلاو رال قوحو

۱ 
 هریاندرا رسا و یقراعم ژب رزوا یزو یاش کح همی دحردراویسب وما ۓارلناو

 کند ردیا بای طخ هرانا انالوم ترضح هللارک ردشبا جرد هن ۔ذ قوح
 كس ان اک: نس ندلزؤا نطاب و رھا طظ ەد ( اهاخواغاخ یسانلا هءشا تنا)

 هکر دش زا هنراوید یس هسر دم هلق نو غو هکر ار د ی دروس هدا ز یزاناو زس یوم شا

 ید )عا هلل او دريد شوخو تو ز شوخ تسا تڪ ام بدلا ءاھب )
 هکر زدو رابا تافو هلةلشوخو یداب رد كلر د شوخ ردتهکتت ر دااءاهب مز

 كنس ےکیدلک هلامو منب نیدلا ءا ھب هکیدرو بودیا شزاو اکا نوک رب
 نوکرب نیا منب نسو ردم زوس نب تاگ ہلمج وہ ردنوجما نهج كروھظ
 ییدلاس*۲ انالومراو هقشمد یدتبا اک | انالومربپ ترمضح یراراوکر زب ردپ
 ءارابصو كرد هنغعشپ كناطلس لوا ر وکر زو مسرفاو هعکلمبو ہلبا بلطا
 ناب راک رب روه ثم هدهیلاص نیسریا هقشعد نوچ ردنود ہذفرط مور نفع

 لاج بحاصرب هک دسرولو هدناینآ نالوا هکراو هدنایرغوط رد راو ارس
 رالفوانوحو رولانوتلا رولوا بلاغلوا نوج رانی وا رطش هلسالعوا كر

 ردند ہفئاطون نالغوا لوا هکنسهیمرونک زاکنا هکراهشز رروا هل ۔رواوا بلاغ'

 راطلس نوچ ہدالکا یھب هیلیا اسانشاک | کک ہکوارد ینآزاب یتزودنک اما
 هل الغوا لورا هکردلو هدیارمس لو ایی دلا نم ان الوم یدک زانا قٹمودلو

 كنندلا سثانالوم ہلا راشادلوپ ہل جج دلوناطاس سد یدراش وا جب رطش

 ھر : دول و یدروک یاحلوا نوح ینالغوا كرد لوارل,دل,ارلتفرو را دوق شاب هدنوک ۱
 نا رع نیشاب یدلوا لح ند نکل زسا دا كن روک بواب یل ولوا ل

 یس ہن رھ هکیدلبدو یدروط هدفا فاصناو یدرونک ناسا بو دی

 راو ہناتسکنرف ەاب هکیدروب یدموق نیدلا سش انالوم هدنا تب هسیاراو

 دلو نا طاس هرکصن دلا لوا ی طف ہنعاجلظواو هلبافر دمی رار زعءلرادلواو
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 نو یزاونشب ( شازاب تب نکس نوا ند و« ل وا هدنکا كدغاك لوا

 دجئراو ہناظفل (رثن) مالسلاو داب هارو ک نخ" سد # دنکرم تباکح

 شاب 4 یعاد وب ند زکیربمض لمس یدروب انالوم ترضح « رکص نیا
 باک ع ون وب هکیدیا شا وا اقلا ینعءور هلکوک ندہیغ مع لوا ندزمروا
 ہلب وش ہاک ٭اک راد درتسوک ع و رش ہی یوذشم مظن هلبا ما ا ماو هناوا ےظز

 یھ ردیا الما اال ومرت ترضح حرا عولط رغ ات ندناوا كن هک هکیدرواوا

 هبا زاوا دنلب ینسیعو جج كن هت شو لواو ىجا رازاب ییدلا ماسح یو

 كني دلا ماسسح ىلج یدلواماع لوا دل نوح یدروفوا ہانالوم ترضح

 هرکصندلببیکیا یدشود تزف هغل هنر وا یدتبا تافو ینوناخ ندب یرح
 كنب وم بویلبا کالدنمزاین مات هیانالوم باذج تهدخ قردلا ماسح ىلج

 ردشلوا تراشااک | هدنج اتتفا كنا دلحم هک هلی وش یدتنا امدنسا نس هیف
 4 دشرمش نوخات تسیان یلهم # دشرخ ات یوزش نا یئده (یوننم)
 یدزاب ندلامابی> یلچ یدروب انالوم باذج مدخ لد هباکر خآ ات هدمب
 راروفوا یو دم یو شم بالا هکنفو لوش یدتا دلا ماس>یلح نوکر

 هدنرالارلنءاجیرغ کمر ور وک رارواواقرغتس» هدنرو كنار وصح لهاو

 هسزاناافصا هل ھجو صالخا میکر هو ررواوارضاح بوئوط رالشو راهون
 روس رف ےس ناشک ناشک و راک یبراقادون كندو نکو ک كیا
 لدروک هکر د هلبوش رابدرویبنالوم بانج تمدخ رلروتابا هنهج هاکرارف یی
 88 رفس ردنا نوکنرس لثهدش 8 رظن رد مدناو فرح نا نعشد (یوذشہ)
 6یت وا لامدفا حجاب تد وک قخ ٭٭ وا لاح یدید وت ندلا ما بح یا

 عماج راش مام زا نی رات یرالاصرا هدا یما سلا هرس سدف یماج انالوم |
 لب یکبا نوا نیدلامانس> یل هکر درراشم زاد هلپ وش انالوم تمدخ بقانم
 هدندرد ناسکس زوبتلا كنرع* رایدتبا داشرا هرلبااط بولوا انالوم ماقم ما
 ردوف دم هدربب» رو هلی رار ونهدق مكنانالوم تمدخرلیدشلوا هتچر راوج

 ردفوشکمیراذ اهوردشص ال هەن رب رب یر هم. هد ہری رب ردفورع٭و روهشء

 هکروشب را هفراع حش یسن كنید ماس یاچ هکر دشعد هدنناک لوا ھنیو
 !یرک ذ هدالا كنهبفمو (اب رغ تحصاو ادرک تبسما ( کرد دهر وب
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 كا هلن | هجر ن دارد ربمایسناب هسردم هدننهسردم كنانالوه ثرمطخ
 نودي رف نیدلا حالص بانج مش ) هتقیقح عا یاعت هلن اورلیدیا نفد هدنناب
 ندلاناهردیس هدنلاح تبادہ هرس هللا سد ( توکرزب فورعلا یونّعلا

 رل وکرز انالوم ترضح نوکر یدبا ید ص امه رس س دق كا ذر قەغ

 ۳ 4 انالوم نرضح ند س وفا فرض لرلنا یدىار ےک ندنفار طا

 رشط ندنن اكد هليا ماهلا نہدلا حالص ن حشو یدربک هخرعو یدلک لاح

 بوربدلاق ینا الوم ترض > ویدوقشاب هه دو كن الوم ترضح بوبا رت
 هدعاعان الوم ترضح لد هن زاغ ید نکات ندنزاعهلب وا ی دانا شزاوت قو

 یوکوز ناکد ن زددمآدیدب ےک یہ ) ماظذ ( یدروب ی وظ:مو یدیا

 ن دلا حت الص حج( ) یی وخ یهز ی وخ ی هز ینع ٠ی ھز تروص ینهز #

 كناالوم ترضخ و یدلوا دازآ ندنا۔ھج یکبار دان یاکد یدروت

 ] ینکیدتا ہلا نیدلا یس انالوم ترضح یدلوا هلاور بودیارابتخا نیک

 تسااومو تگ 2 یرادقم لس نواو یدلا هلا هلکنا یجازا قشع

 هکردلوا فراعیدتا ردیک فراع E یدلہق

 مرغ یک كناو ¿ نیس هلوا شوماخ ن سو هاب وسزوس نک طظ خرس

 كندلا حالص تب رصح یدشربا ہور ۰ ه>رد دلو نیاطظاس ٤ ل وجو ردندلا

 ندزف لوا یا فراع یدوقوا ه.طخامه رد شر نوگادلو نام دن رو

 رد هدنراو> كددلاءاھب ار الوم ردنوفدم ہددنوفق نردلاح الص یک یدہا

 نی ناسا ید یک نسح ندلا 20 5 تازج خر مزار سا هه یک

 هغآزاب قاش راکت 7 یدلب ارت 23 "07 پ ؾفالخ كن او تر كن اب الوف

 نی دلاماس>ی اح نوح یدیا ل وا تدس ٭ دین تاب مر د وه لاکو یدروا دای

 BETTY ۵. ان ینھاا كباعكا

Rrتس ا ۰ 0 کر رال» 7 تییصهو  

 ےہ" ہوا را ہرانسو دان هنا و نا ۳

 ا

 یر وب ا لح و < ی نوید لاح اف انالو رپ



 و ES یدبا شموق ق تاک را جاقرب هنکواو ی دا شهرولوا

 ترضح ردراو كشرا 4 4 ا كنس رار د لاقو لیفاکو یدتہاانالوم باز

 ماع انالو ه ترضح یرددا هب وص یراباک عسب مچ تو دازوا نیا نر دلا یس

 هکیدبا ید: اوف كءدلاو یطعب کراتا لدلیا هن شی ورد یب یدتبا هلا

 هکیدراش ےن یرلد اکلوا بوقوص لا نیدلا سٹ د ںانج حشرداکدرو:او

 سس“ بانج چ اردزمس هول یدتا اال وم تروح شع عاراوص هت رب

 هلب ر یر هرکصندنا ردراو رخ ندڈنول كج زدلاحو قودو یدمایدلا

 یولوەرپ بانج ن دلا س” حش نرضح هکر : یدکهکراپ دش ادا 3 2 ےک |

 تراشا هش ہد: _س هرشط كنو ف صٍخخحشرب رابدرا لمرووا ہدنولخر هلا

al ۱لو ۳۹ یدتا ہرذ ترضحو یدماَ ندنرپ لالا یب 2, حس ہرمشط ۾  

 هکی درون انالوم نرضح ہ رکصندشووت تدم قود یلردبا نوعد ہےکگعا

 راہدہا شعاربلا هسوک ید (نیملاعلا بر هللا كرا یمالاو يللا الا )
 هک هلب وش ی در وا هر هذرب محرلیدر وشوا قاحرایدبا : شروط هدوصوب و

 كلانالوثرمض>یسب رب كنعامج لواورا,دشود بولو شوه ب تعاجج لوا
 شالتعالع هل غاد(ٰالہا نم سرلا ) هکیدیادجم ندا ءالعولغوا هګاتروا

 EK یر ندناو هرط چاقر رابداک هشوه تعاج لوا نوحو یدہا

 کد نادپ ناشد ندرنعم ناطلس لوا لد ةنامزوب ناوک لوا راپ ڊرگ

 یداز راسک ان لراو یدنا هدننسب قرق ز وتلا كن رخ ع ی وڏو لاول و

 تاع گر ید هد نادلاءالعو اب دلوا لاله بولو دانم ہن الب رر هدیدم

 رضاخ هنس ةر اخ كنا االوم ترضحو یدتیا تاوو همانا لوا تتواوارهاظ

 هدا  قرح* 3 فب رخ یا هلوا لخاد لک هزکناس هدازیصاق (تس )یدلوا

 یرراوکرزب زدپ هراناتاو ہدلو وا همت ام (ردکرپ ندباونضره نسرولأق
 دالوا ینراتاوا الا هغ رظ نالوا ادخ بوم بوبق اب ہللا یرظندالوا عید
 دلا ءاسھب باذخ نام یر سطح ندلاس س جش رلیضهب و زر در2۶

 4ب وزب کرا: ٠ شرک ان و تا قو 224 هد عدل و

 نیدلا سش حش بانج هکیدروک هدناوخدلو ناطلس ہک ر یدبا را ار
 بولو را عج ہللاراب مرہ ز رک e ابا $ E اک نالو قدابا اف

 ۔ ںیہ و
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 ناهس) هکر بددیزپاب و (كتفره«قح لانفرعام ) هکر روم سو هیلع هلل ایلصإ

 یا نسوص هد ز زا مدتا رد ید ۹ نیطالس ۱ نا طا ااو قاش مظعاام

 یدلوار یغا 3 یاردا یدروا مد ندعابا ریس یداو نکا ند هعرحر

 داسو هلع هلل الص ی طصاما یدیا رضس هرز ور کس هناخ كنا رو لواو

 الح رمشن ملا) یزاب هنبسویدیاهنب رزوا یارسوصو یدیاراوافسنسا مظع
 ندقل سوص مرجال یدیا شلوا هسعماو ہللا ضرا هل سرش ( اردص

 ہرعذر ید | س باج ی دیار دیا اعدت ساقا واهداب زتب روٽ وکر ھو ید روامد

 هد رادرک اشویدنیا هعاشا ندر طو یرل رض > رس ابالوم یدشودو یدروا

 كا یدلک هن راودنک ات رلیدتلیا هب ه-سزدم و را: در وت وک یتاات یدر وبا

 رلیدلوا هناور بوئوط ىلا ہرکص ندا یدیا شم هوق هند قشا رابه
 راد r 0 واماصاراھ ذو الیل «دنولخرب یرادیآچ وا
 ندا ںیم نات نوکر رک هننولخ ةلرلنا هکیدرغوب یس هرهز لو"
 ییعب كه رخ - دیک الو ىدا سالا ه و ګر ندنرلبرضحرب ًانالوم

 ردفشا در فر زدناج مب لوا ه؟یدروی یدرونکه نکو ا بوشیپا هنیلا ك واخ
 یدرونک هدکوا یب ر لتر طح دلوناطاس یلغوا لالا یف مروا نالغوانینزاز

 لدردا قوذ هسرک هل بارش رادع مر رک | هکیدروی رداع وا عب وب هکیدروم ۱

 بورید)وط یتسدرب ندنس هلحمرادوه> یدمرح هرشط یرلتربضح ریپ انالوم
 یئنعواط٭ توق كنانالوع تربضح نی هکیدروس ندلا ست بانج یدرون

 هک رد تر وب ورد ہدایز ندن راکدید مدیا ردیا نا ٥ا یت رشم تءسوو

 هکر رد یمرولوا رسم تقو و ( تفو هللا عم ی ) هک زراروص ندماشیوب

 هکیدلیااعد هدد وردرب ندد تما صخر هکر دشهروس و زا! وار سه قول

 هک ی اعداکب هجا یافدو یهیه مدتبان نوسرب وند اکسلاعتیادخ

 هکردشهروب مری رود بواو ها و هقر دنور ونک ندنا ییعج برا
 قەوفوا نآرذو زالوا كل ء دی دآق> هدهاکد ! ہدافس یدتا 27

 هعاشا ند 1 هاش مرم هدرا ادح ندمدنک هکما دوا مدیا را وک زالوا

 نس یوم وج کو نم "0 یس تا راپ رع

 2م سو EN ےہہک
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 اکراڑا و رد هر و طس هدنتس هجرت ساالا نا ےل وا ناناورو زدررح

 لصتم هدنلاح خاو هلوا شاوب تڑو هل وا شهرا ہن نی كاتس هلج
 | یدرانود هنارمسناب راک یدب را قد رهو یدیارارک دع ءاسو يکياردیارفس

 یدلو ی یامرک ندلادحوا مو یدشرا ہدادغب اه طخ نوح هک ربد

 سعانالوم مرب روک هدنا ینکلوص یهام یدتیا نیس هدشدا هب هکددروص

 نیس نم روک «دنزو لوک نوه هسی ول كنابح هدکنوس 8 یدتا ندا

 خش یدیا رول وا ہدنزبحص کالاکاباب نیدلا سیةشانالوہ کو لوا هکر ربدو

 !فشکر هویدیا ہدنا هلی مها كلا رکز نیدااءاھب ےش ید قارع نب دلار فا

 هدنسابارتنو مظن ینا یدررم--وکز وب 4 ینارع نیدلا رف حش هکصفو

 ۳ نیدلا سش حش یدیا رریدشربا ہنی رظن لاک اب و یدیاردبا راھظا

 س معوامب یدنتااکا لاک اا نوکرب یدیازغراهظا وف ج

 ییزالوا حال هنسن جه اک سرا بارا ھ ظا نیدلا رخت إغوا اونا را الا

 تاملطص٭ ضهب كلا هکندبیس لوش اما شود هدهاشم هدانز ندنا یدنبا
 توق لوا هدنب و هرب و هولج هدسابا بوم ہرانا هکردرداق ر دشلوا یمولعم
 هک هلو یزور بحاصراکدلاءاو هر اوخس قد هے دروب لاک اب اماردقو

 یراقمربا تمکحو هدیارامظا هکیدا كنس نشافحو قراهم كنب رخآو نیلوا
 یزارط كسابل لواو هریک هتسابتوصو فرحو هلوایراج هناا ندنباف كنا
 یاننا ندنسیکیا قرقزوتلا كبر عهن دلا سعنانالوم هکر ید هلوا ہکیدا كنس

 نالوم رپ ترضحو یدنوق هدنن اخ زیر رکش یدشربا هب هنوق هدنرفاسم
 ندهسردم هل یتءاج التو نوکرب یدبا لوغشم همولع سا ردت هدنامزلوا
 بولكو رايا ندلا سا بانج یدک ندنکو الناخ راز ر رکش ی دقبح

 ردولوایمدی زباب نیلسم ا مامای دتیاو یدنوط ین« یکم كانال هری ترمض>
 تالاوس ل وا یدتنا انالوم یمسو دلع هللا یلص ین ط ص ۰ ترضح هسخو
 مظعربو یدلوک ود هنن زو رپ ویدلر اندر یر ناعسآ تغھاب یم

 قا ققاچ نوٹونرپ هکهدروکن درب لراو یدنوقود ہغامد ند طاب منہ شن آ
 مسو هلع هللا یلص قطصم ةکمدرب و باوح هرکص ندا یھ هشره

 ییطصء هکردراو یسانعم هنسد یدتیا ردیلح دیزابه رد,سالعا كلها ماع
 سس سس سس سد

 لم
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 اكن هناديم درصوب یدباژ هل وا هدنام زون اسهرس سدو دینحو دیزباب رکا
 رداوا ید رالاس نوح یدال ه و تم هن رلناج هکمرو تک نیس ا

 رابدلا نت رذآ بورتسوک یفاصذا باعا هلجزردا قوذ بولوا ییفطاک از

eliمدنر دن زابن لج كناطلس هدنآ ل وا یخددب یدنبآ دی وم محش م  

 تنا یھ # ةر وص ةه وا الل ف ن اکو ل ( تب ) یدوقرا قط و ود

 تروصر le را قلخ ندنیهولوا هیاراو ( هچرت ) ددرناالو یی

 الوم ترضح ربکتس دری: (نیسنسق> تروص لوا دوخ تاکو كش یب ٭
 یی ہلوا رنا ق | بواوا دع یب یر ہلیلج بقانم تانهرس امت هللا سدق
 ہرکص ندیواوم بانج ہدتق رط ےل اسو یدناوا اھتکا هدلح و هرزواهحو

 هد هسیا هیلعتقب رط نیشن تسوپ و لسا سم هلساس ندنیدلا ماسج یلچ

 نافراع لوا اکرب: ندنهیدناوارک ذ نیدلا IS دلا س ۲ ترضح
 هللا: فراج ا) ED رالاوحا هجرت ارصتخح كمارنحالا بجاو مار 5

 نو .ن لعند نی دلا س تربح هل الالصاولا

 یعادلازعالا لولا ) ردشهژاب هلي ون هدنیالا كلا یولوم رپ ترضح هرم

 21 قلا سه حاصل او هجاحرلاو ةوکشلارس جاورالا ةصالج ریا لا
 قهارصو مدیا هدیتکم ز ونه هکر دشعد رانا ( نب رخ الاو نہاوالا یف هللارون
 ماعط ی و ز رااکب ندنعدرع تا هيد تربس یدرک نوک قرفمدلا ش ءالوا

 حراتواو مدردیا منم ہل_ “اب و ہللا رپ ہیلی وس یتزوس ماہعطرکا ا

 ( فا ہلس رکب وا مش ب تا خو )رد ر کاش یزب رم" یاب ا

 بحباولا یخد لواو ) یرھبا نی دلا بطق ید لوآ و( یش دو نا 3

 دی هج اوخ خر لو او )یرکبلارع نردلايویاق یخد دو

 دینج بانج همْلاطاادیس ید لواو ) یروشیدلا داش ید لواو ) یروند

 نددین> نرضجو مهرارم سا هلل !سدق ردطوب ااو ذا ندیدادغب

 دل وا او ا هرزوا راضتخا ندزکیدلبا قیسس هد هلساب رانا وا هوو رانا

 یامرک یدلادحوا e زاد اف 00 نار ج ردراش ٤ دراب صر و

 رک هدادتا ردیدب ص تنیدنحلاک ابا گر صءب و ردد س كا ید

 ہدنس همان ہل ساس رامواع كر هرس هلل اسدِق یورفر ڈا باذ> سس نانلو وا

 (و.)
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 | وا درحدرف هلبیانع یلامتقح نوچو هزمس یربو اکب یرب رد راوقلعتیکبا
 رد سداوا نوک نس قلعت نالوااکلوا هرتسوکز وب دی رفتو دی رگ ملاعو
 هکید روہ یدلک هنت دایع لرلنا یراتیضح یون نیدلا ردص حشو

 لهاترضح هل وات هکر ددبما هلوا تاجرد عفر (الجاعءافش هلن اءلاغش)
 هرس یم اعت هللا لافش دعب نم هکددروب رپ بانج هدکدرد ردناج كلاع
 ہ:سنرہدایز ندکلموکرب ندلبق هدننایم قوشعمو شاع نابم نوسلوا
 لایخزاوانزنا رع مدشنه(تس) هساواهرونرون ہک سیمم هتسارد شمال اق

 یاهتنم # لوارودندندبن ولایخوا (هججرت) لاصولا تابان رد ماری ٭

 یو ظن وپ ریپ ترضح رلبدلوا ناب رک ہلیباھتا حش ۶# لوا روس لد ہلصو
 (ہرخآ لی ا) مراد نیشنمهیهاشهچ نطابردهکو ت یناد هج ( تیب )رایدروب
 یسلا ق هللا يوق مکیصوا) ردش روی هدنیصو هدا وجا انالوەریپ ترضحو
 مانالاو یصاسعلا نارعهو مالکلا هلو مانا ةلقو ماعطلا هل و ةيالعلاو
 ءافلا لاشحاو ماودلا یلع تاوهشلا كرو مابقلا ماودو مایصلا ةبظاومو
 مارکلاو نيلاصلا ۸ یحاصهو ماوعلاو ءاهفسلا ةسلاحلرتو مانالا میجب نف
 ( هدحو هللداو لدامو لفام مالکلاربخو ساسنلا عفش نم ساسنلاربش ناو

 تے تاب کال درب تر مح کراددلبا لاس
 ارابدتیا هرک ېچ درد یدلواررکم باوجو لاؤسوی هرکه واات نیدلاماسح
 یل>ردقو یاشحا هریصوردنا وا هد لوا هکیدروس هب ندصو هداو نا طاس

 ندلاردص چ هکید رود رر داو ےک ی نک زا هکرد روص تک دلا ماسح

 ردیاتوعد هبناج لوا نیدلا سعم االومو رارک> ندفرطوب زئاراب هگیدرورب و
 روم اش راد لارا سی ردکشکراجا ( هلا یعاداوہیجا اشوان ۱

 ایوک ی شب كن رخ الا ىدا ج ہدنےسیکیا شع زویتلا كن ره یرلتافو

 مش ر دیس هلک (تربع) یخد یخ رانو ردرر ین دل وا عفاو هداتفو ب و رغ
 | لر ترضح ندلاردص حش ترضح کرابدتا لاوس ندیدنج ندلاد٫ وم

 ینا عن داارضتو یبا نیدلا س هک هلن را صاو خ نوکرب هلل او یدیارید هن هدنقح

 یدداراشهرونوا ید یرغو یک یناغرف دروس حشو یلص ود تدلا قرشو

 هدر وب حش ترضح ید جز وس ندننروصو تربس لرب باسنج
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 8 قیفریا لزعموب ردنیاهنیب ( هجرت ) تسبام یدرب یسر یم عار دہر #
 گاہ ی زاوآ باید هکیدر وب نوکر ) ق! رط ردلوا کرک كق تشو زور

 زربدیشبا یزاوآ لوا یز یدتنا رکنع رب ز ریدیشیازب هکرد رب رص یسویق
 ( اشاحوالک ) هکیدروبب یراترضضحرپ زالوا مرک ینیداوامرک هیانالوم نون

 E اک ردا لوا هکنناوردب زاوآ | یییدلیح جا کوم ز زربدیشدازب هنس لوا

 ۵ یدتیاو یدلک اک هشولخ كسب وردرب هس۶آ رپ هکراشهز و“ و رد زاوآ

 117 نس هکمدلوا انھت یدمش یدشا شب ورد لوا نیسٹمز وتوا اھت

 راہدتا ساعا تماما ندنرلن رضح رب تعا جر لدلوا منام ندّمح اکہ و

 لادبازب ید بتا یدیا مضاح هدنا ید یراترضح یونق یدلاردص ةو
 قوصت بابا هتماما ز راقلاقو زر و روت وا زر و شب ربا هک هرب هنر ھڑ یشک

 هکیدر ونی داوا مامایدلبا تراشا هن رالتر مط > نی دلار د ص حش ردقال نیکو

 قم هک ہیک لوش یز ( یب فلخ یلص ان اک دیا ماما فاخ یلصنء )
 یراترضح رہ بانج ردسک شاف زا هدندرا رسم هسا زاغ هدیدرا ماما

 انالوم هیلبا لاوس وید رد ہن رفق هکر دلک ہر طاخ كد وردرب یدیا دعای

 یوسو رهفرهوذا (یعاب ز) یدوقوا ی یعابر ون هدنساننا عام یراترضح

 ٭ رورغو عادخ هلک اعلا * صرع ى وسو ءاهش فعلا # صرع رها

 ی دتیا یرلشا فا و هکرلددروصندناو ۶ ضرغو سس اهلا نم هرغءااو

 ردهاک مع كع ماعط اهتشای هد ورد هک هج ماعط اه تش ای هکیکر ه

 انا یب ( سنطاءاشارغاونح اطتال )ردرپ رع ےک رد مرا
 ترمضح هدرنعم ول هک زرنا ذو نکا تحاصم ہا مع ندر نح

 هکر داوا یعالع لد رغ لوبقم کردن روشن یزب ره ندلا سش مدنو ادخ

 هلو وش دتشود هننہھک کن هک داد و کان رک او هی ترک هلا هک دانالصا|

 ترضحو راررولواهدنادنز ریساو هدبنکم قعالغو ا هد ده قفانم هک هروتوا ۱

 کک زکلوا ها کد من ےن عد ها ا ہدنرکا ضم ر

 j رس س دو لراطع ا رو رج هرکصندلس یللادوا یرون لروصنم

 ×زس ہرولوا هک هد ره یدلوا یدشرع کاو یدابا یلح ہےنحور

 ا 6 وا ید ددم هزم کان ن ا دادیب و نکو 21
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 هراد_عا هکر لرد روج معرصقف٭ ہد موخ یدےتِا بو دنا قاهاوخرذع

 ندککیدلک زب ردرارادتنع ندنکیداک كنسران رخ ہکردف لؤاردقوپ تحاح
 ہملاعوب ینلراط لکوکم یجب ہکیدرو۔۔یدروک اغ ی رب ندنہامص از رادتلم

 نیس هل. بیغ ییدنکو نیس هلوا دازآ ندناهج و مدره ردندعلفب لکوک

 هر ر ونیز اق اک ۱ کز هلن نیس راداط هکتذلرهو نیسردیارظن هکنررهو

 درک لوا درم دازآ ردشمروس و نسزالوا كسل چه نیس ردیکی تو
 هکمزحنا هکر دلوا د رح ناوحو هیمنکنا ندنکب دنیا كن ه_سیک زکر ه
 ؛لرزب و ردص بحاص هکیونق نیدلا جارس ان الوم هینمجا یتالوا قسم

 هدیوک وا كنا یدیالک د شوخ هلیرلترضح یواوم رپ بانجاما یدیاتقو
 بحاص نود مربارب هلا بهذم چ وا شی هکشعد اب الوم هکرلرد)زا رپ رشت

 ہدناب ەےیاما کال نسلمرحو ہدیا ر وصح ي ان ال وم هکددلید یدا ضرغ

 ندانالوم هدنیما ہک م جرب هسکید ردنوک یدیادنعشنا دولوا هک ی رب ندرلناوا
 لقب ضرور ومانشد هداد ز هسیاردیا رارقارکا نیم د هل ول نس رپ

 ج وا شک هک زس شید هلی وشنمس هکیدلبا لاس هی الو ہو یدلکدنعشلاد لوا
 یدرب و مانشد بودازوال.د دزمشئار لوا مرب رود بولد ید ا مرار هلا یھ د

 مرب رب مہ نس رید هکیخ د هلک نوت یدتاو یدلوک ا نالو یدلبا زا تها سو

 د هلو دلا ءالع نیدلا نکر جش یدنک ب ونود بواوا لعخ دنع شاد لوا

 هو اخ اد یل ےک وب باج هک زدیشلک شوخ نوا زوسو اک

 ردقوب ہنس مهر یخ هکر دید رک! ردیهراو هن ذه درم هنا هکی دردیا لاس

 زمر نوا رم هناخ هک د جلا هلل هکیدردبا رکشو یدیار ول وا طع سلم

 حطعدالام هکیدسد رک او ر رکن ہنی رلڈداعس ها ْرءدزفا سو هڪ هللا یلص

 ر واک یسوفوف نوعرو ند هراح ول هک.دنارب دو یدیار ولوا لعقنم ر داهم

 رد انالا یدیا زغ اب عش یربغ ندنغاب عار یک رخ دبے تاج رانا ژردو

 ر دکر لک مع یتعب (لوکع.صالا ذهو لولملاذه) هک.دیاربدو نیدیا رابه مع

 تراکح ی یامرک ندلادحوا ےش ہد را )حت نوکر ردکنارف یاب عار و

 یدیازاشسلا شا هتسپ اشانو یدیازاب اپاما یدیازاب دهاش درم هکر لبد تبا بودیا
 | تپ هکر د تباھ ذی رداربیا (تس) یدیکو یدیباشا یشاک هکر دروب

 گسسته ES وم rat mga مچ

 # ردر #
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 یدآ هک هوا فرح رولک ندزروناج یریغو ندهب رکو ندبلک تکرح ع ونون
 هک بلک و یکی ۵ فاراو توق ہدزکناج كرس رک ا هوا لوغ 4 وت

 راردلباداب رثرافحتالغوا یدلوا باغ ندنر ظن كراذ ےلغوا بود ما هجوا

 یداکورک شاک رغت ھے وکو شا وا واردر یکنر ند ه ظر

 تعاجرب ولن اتفق لشو هکمدروک مدلی وس ز وس هلکزس هکنعاسلوا یدتیا

 یتوکلم بت او زاید ردناود هنس هرادراک Af رابداف ند نکا لز ى

 دهاقعو یب و راک یدشرا ہمعممزکناغفو دان رف زس نوجورلبدرتسوک کب

 یدبآ ردیاراطفا هرکرب مدنوک ترد چ واره 9 هک ریدو راب دردنبا
 كراطع es نو هدر وباکشینرابدبا شعب ےک هکم ہکنقو لوا زر دو

 یدنا شەر واک ا یر اک ہمانرارسما خ تو یدہارلیدشربا هنلس )حک هرس هللا سد

 مس گردش رو علوم با حرم ترمضح یدیار وطهدیدن کل صتیناو

 ردب سه رک علش وخ لواو خود لوات هکلب ؛مروظنم هدر ظن راعشاع ہک کد

 قود لواو نیس هژ ون ااا نوح ہللا هللارروا سار ندعالک ےن ِ هدّنطا

 هدنتهدخ یولوم ترضحو موان هک هلبا ررکشو e جن نیس هداط
 هکر در وب رد هدّنم دخ ناحو لد کرد E ک نالفرلب دشا ند رلثلوا

 هکر د)وب ہدنق یناجو لد یک ك نا رارید ردشل او ناللب وب دنګ ارا ہد رم لوا مبا

 هب رس سد ندلاماس =< بان ~~ یلخ نزو هرکصندنا ہوا هدنتعدخ رلترا

 اک 5 لواردک یر را هلقح ءاباوا هللا هلل ا یدشاو یدلبا

 اهسارخیرودزا هک# دیاشن یرو دوزا هظا یکی (موظنم) ردراویرارنا حظع

 ( هجرت ) دیاژ رسم ن دوب كيد ززا هک # شاب وا شب شاب ہکیلاحرہب *#دیارف
 رهب # رونیدعب لوا یک اجرلبا ہک *#رودسفنر ندنا قا وا زکر ک #
 زدشمروت و( شن )8 حور طوط ند رق 6 ۰6ت ا لاش

 هکرد راو ردقوباما زمشرپا ہلاعمآ هحرک ا ہوا یراقوب ندنزویرپ هکشوقرب
 ہوا شد ورد ید هن نر رگ روا نوو دار | دعبا ندءاد شرق لوا

 ندرازاب لاو نو هز هکر ولوا زد ولاما ےیسر 1 هکلش ؛ ورد لاکو

 نوفا انے ( هک رولو تفخور ولی ر وف ندنراتجز ادور واوا زانمم

 !هدنوکوا ك:ہراترضح یواومرب باسنج یر ندایند انشا (نولفلا تاشو
Es۱ آن  



 هرات ریا دیت کا شهرولوا E نا ا

 كيمور نیدلا لالج ا الوم ہ رکصندنوک چاق رب وراءدر وہ تلحر ندلاعوا

 ما لب زوذط یران رضح ان الومو رایدلوا هجونم هب دوق نو یا یتبیوت
 هکر دراثعدو یداوب راہ رو یدرتسوک الدنمزابن هدتمزالمو هد تم دخ رانا

 ییدلاناهرپ دیس هوز یراترمضح یدرورهس نیدلاباهش مش نوع
 ید ندنر یدبا شهرووا هدنرز وام ا اهم یدرا شاک هکمروک

 ندنرادب م یدلوا هاو تاسکو یدز ووا تودرا میظعت ندفاراو چ

 لاحناب ز هدنکوا لاح لا فکیدروبب حش ید نوک هکر دو
 رداب رد جاوعارپ یدتبا : کردا ہک ینا م لام ناب ز هن ردکر ک

 حشو ردناھن اوو ۸ راک ےن | دا ند هد قداسه>حو ندب اس ہررد

 دیس یدبا ندنرادب یه نا هه رس شدو دس ی راد ضخ نادلا خالص

N Eکكدیسو هیانلوم یلاقو مد ہلےثغاب هنیدلا خالص خش یلاح  

 هدنس هب رحم هنمیکیاقرق زویتلا یرللافتناردەدەپ مصبق مع اراد یربنزا ص
 هنایحصو یاد ہللا مالس ) ردیرلئافو حب رات (یرصیذٴہدلب میز وا | عاو

 ان الوم تربضح رمکتسد رعب بانح ) نیعجا نیطاصاا هلل ادابع یل مو هيلع
 ٤ 9 دلو نبدلا هب اإلا ناطلسنا یمو را یا نیدلا لالج دو

 تبا یدودوم دو جتنا )( ییططادجانا )( ییططا نیسخنا)

 قسیثع هسفرلخ ترضح نب نج زا دبع نا د اج نی رهطم لی بیسع
 هللا یضر قيدصلاركب وا ةا لک او ةولصلا لطفا هیاع تلاسر بانج

 یرلدالو كنهرس یاد هللا سد ات الوه ب اح ( نیعجا مھنعو هنع لاس

 لود زدشلوا مقاو ہد هدنس- لآ كئلوالا عیب ر هدندرد ولآ كبره

 رفس نعد یغ مت یأاخور روص ور ندنراشاب نا ہدیراترمظخ الو

 ۷ ردرارو طسم هدا تّرعتاق ةا فا تو نح دریو ا

 ہکرلیداوب شازاب ہلہطخ لداو نیدلا ہاھب ان الوم رل بدلوا شغا لثنو شاو
 یریغچاقرب ہدتن وک هم ھکیدبا هدن :شابیلآ ہدنرھش مطب یابد نیدلا ا
 ندرلقع الغوا لوا یدیارا ردیا رس هدنز سوا نع رلماط م زب هل راغ الغوا

 هکشعد ندلالالجدچغ هار خد هماطلوا ندماطوب هکش ٤د هب رپ یخ رپ
۱ ۳ 

 هک عونوب

۳1 
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 ۱ رد کر اس هس ر دد هپ یلاوم یدتا انالوم یدتا تدوع هدد رط هاشاخو

 یدکح ی رطدا ہللا یدنک یراترضح محو یدلبا لوزا هد هب سض ناسم

 رل,داوا ہجوم دمور ہدشذودو رلیدتا تع رع هب هکر اب. هکم هن نوک ی جوا

 ورن دلا ل الج انالوم هدهدرالوهدهدنرال ل۔یدی ورلیدلواہداعزرا لس ترد

 زوتلا كن هيلا ل صفا ہیلع هب ون تر رار در دنلوا هدنشابزکس نوا یرلترضح
 کر ید ار ناطاسنوحیدلوادا وتمدلو نا طاس هدنحوایمرکب

 هرکصندناو یدیاردنانطسادنرف یکرا یدبا هروک هلیان دلا لالجانالو«ینا

 زوشلا دلو نردلاءاھب ادیلوعو یدلبا توعد هبه-وق ندهدنرال یرانا ناطاس

 ہرمشط ندراصح هو یدتکه:جرراوح هدا هدنسهب رح یاسر کبیر

 زرو اب ہدف سش هب ر نالوا بوسنم هرات نصح نیدلا لالج انالوم

 صاخ روه ڈو فورعم ردشازود ندنجاغازوڈ یس ه3ودنص كن رلفینمربیق

 الوم هکرالاسههسا ندلا لالج امهرس سدق ردک اب ہاگزرابز ماعو
 یردتا هدهاشم یانالوم بقاثم ردردنناگگا ل وفم كنیعور تداا لالح

 ها زرا ندماشاسا#ا ناطاس ترضح هکر اش زای ہلب وش بو دنا عج هر زوا

 یس هعلنید)اءالع ناطاس هکنولاخ کالم جان لوز هد هتعصع هاقناخ یدک

 هرکضندق دلبق را تی تامدخ ید یس هحوکنم کلا ره 9
 هنب رهشقآ كناتزرا بو کا ہدبارابد عا لوفر هلو ا نک دنا هکر لیدل یا سال

 ءنیدلاء الع نا طاس راب دلوا هجو تم همورندنا رایدتاتماقا هدنا شیفرب رایدلک

 را, دریا هن سار دک هینوق نوچ رایدتبا توعد بورد وکر بچایا بولوا مول ع٥
 او نما نا طا راده وف راق ہل _هوقرهشو ناکرا عیج ناطاس

 رخآ یدورو هدنکواق آ كا ا نا طاس مدآ چاقو و یدلا سول تسد

 یدلواراوس یدید ل وا راوس ہنہدلا ءالع هلبا مادقاو حاملا الا ناطلس

 هنجرراوج مک اب یدہارراو هنساح انایحا ی در وتک هرهش هلباتامد>خ دکب و

 ( یدمرت قفحم نیدلا ناھہرب دیس بانج )اسهرارسا هللا سدقرابدغالوا

 كنیتدلو ندلاءاه) اال ومو ردند دمرتو رد نږ > ناهرب دیس هرس هلل | سدو

 دیے ہو دمرلو هدناسارخ ندمدےس یی دلوا رطاخ فقرشمو ردندن رادب یھ 8

 ی دلرا لا رادلو ن دلا ءا هدا الوم ےکنوک لوا یدہاروھش٭ هلی اب ءدنآدرمش

 هود تہ TETER PNET هه و هه
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 2 یمور یدلا لالح الو ترضح ) کرد و درا ضا و رل ا

 بولا ہھٹ ت رمضح یاسساو تودنا تراشا هب صوت هرس هللا سدو

 رس نازا هن ٭ دنرکرغاس هکیناعشذحم نازاام ( مظن) ہکردشعد هدنا

 چرپر د تسد یکی e یو دال

 تی شبع مدامد ٭ ےک رندنموق مرکوزع لوازہ ( ہجرت )( دنریکر فاک
 رغال ہزب بودیا نوسف # مکر یند راسلغم ردق یب لوش ه # زرانوطر غاس
 88 زراتوط رذاکجرہ هدلارب ٭٭ نارش ناعا بودبا شوت ندلارب # را راتوط
 ترضحو رد هدیرکسنوازو ملا كتر عمه یتداهش هرسسدق لع ترو

 نامزیادتعمو ناه ج هناکر ی دهها ندرانااما یدیاقر> یرادپ رم كاعش

 یدنح لاک اب و یوچ یردلادعس ج سو یداد هد نی دلار محشیدیاراشاوا

 یزار نیدلا جت حن و یزرخاب یدلافرس شش و الال لء ن دلا یضر حھشو
 لان ءاھب ا او ۳ وهردرلشءد راپ طعِا و یک لک کن یدلالاچ و حشو

 هللا سدو یدیا ند رلنا رد مور یدلا لال>ان الو را وکرزب ردب هک ی ؛دلو

 یدیا عشرا هرز. علزاربک ( یدلا مج مش [ ملا ناسطلسو ) مہرارسا

 رد یرکلا ییطحلا دجانا نی_سحا د یدآو ردندنر هغاخ كناو

 ردنددالوا هنع هللا یضر ق؛دصلارکب وہا ترضح قشم هعِلخ نینمولاربما
 یتقیقحو بس ك:ےسالوا بقلم هلب ایل ال انا طاسو یسهلالس كنس ہدلاوو
 یدلوا ماوعو صاوخ عج رم الا ناطاس ز دشاواروطس هه ته هدوراقول

 نیلبددس>یرا هه ن درا عغو یکیزارن دلار ماما هکتعاجر ندالک
 رهش رلیدتا تمھل وب دردہُا حورخ هش رژوا تفو نا اطاساک او رس

INیدا كحوک نیدلا لالج الو ه ہدنقو لواو یدتاردع نوعا تك  

 تعا جر رلب د شرا ہدادعب نوح تورنسوک هحوت هن دم ند: اوہ دا دا

 داون دلا ءاھدانالود رردکهداقو زرواک ندناقو رد هو هناط هبرلنود هکرابدروص

 دلا باھش یزوسو ( هلن ایالا هوقالولوحالو هللا ی اہلل | نء 3 کرلی درو

 ید ( یخ طا ن دلا ءاهبالا ادهام )رایدردش ریا هنیراترض> یدرورهس
 ن وچ یدلبا لابقتس۔ا یرات مضح حشو ردیتطب نیدلا ءاهبالا رداکد وہ
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 یدلب وک ظءالوانا«یدروا هل ۔ردعسکا یکی هد ہعفاو ی ترهراکشآ حش

 راع حشو رکن ود هکر دنا مااکب هرکصندنا یدنکن دطب یا هس لوا

 ہسیاراو لرقاب ردقنره ەکیدزایپوتکمرراع عت مدنود نوچ راو هم دخ
 رادقمر مداک هتمدخ لر عش ندا مردن وک ا کسورکو مجلہا صااخ رزانردنوک

 یدتیا لواو راو ہمزراوخ ہکیدلبا ما اکا یدلبامامت یکولس نوج مداوا هدنا

 یروپ یدتباردرارک :. هم دهاثم ہدنماہقو هی رطوب و ردراورامد رم بک ہدبآ

 عج دی ره قوچ ہ ای و یدلیا رشننم تقی رطوب و یدلک ہمزراوخ همراق
 ین احصا حش را, داک همزراوخ رانا راقک نوح یدلوا لوغشم هداشرا بولوا

 یدیا شچ اف اش مزراوخدج ناطاسو یدہا هداب ز ندزورتلا یدتا عج
 يا تا ضعب ضش راہدلک همز راوخو راہدناص هدهزراوخ یارانات رابغکو

 یدلباباط یت رلب ربغو یکالال یل نیدلایضر شو یوج نردلادعس زحش
 یدنلکلابشن ارب ندننئاج قربشم هک کیدنک «زکیدالب و نکهلاق ر یدتاو

 هدا تماوب هکرد هتف میظع ر و وردرمسہڈاب عد ٥رپ بب رق هبرغم
 حش ترضح هک هل وا هکرلبدتبا یاس کا نود ردشما وا مقاو یلثم كلا

 ھکیدرو۔  ہلوا عفدنم ندندالب ءلرلنب سه توب هکدیاش هے ابااع درب
 ردابه« رراوط ہکرابدت ا ساغلا باحصا ںیہ ر داکد نکم یعفدرداضق مربمرب ول

 هدنتزالم کرلنا ان ہےرابا تقفاوم هل اکا حش ترضج هک لب وش رکا
 قاوا دیهش هدو ن, هکیدرویب حش زءروکدیعب سر رآ هل وا هجوتم هلاسارخ
 رلبدلوا هجوتم هناسارخ باحا سو ردفوب نذا هکشک «ریشطاکی ومراد
 اوهوف)یدتیاو یدلبا توعد نس قاب كنباهحا حش رایداک هرهش راذکن وچ

 بوک ی نس ہقرجخو یدربک هنس هناخ 9 ( هللا لیبسیف لزاقن یلاعت هلل امسا یلع
 هلبا شاط ییغوتلوف یبا یدیا قیجا کوا كن هفرخ لواو یدن اشوڈ ےک

 ہراناو یدلوا لبا ةم هلیا راج هک بوغرج «رمشطیدلارترب هدیلاوید رداوط
 رل د| ناراب ناک اراغک ی دملاڈ ساط جم هفعااک !یداراتا شاطوشراق

 هن رز وا را توشودو ی دراعبج بوکج یدنقوط هنس هند سیر ایه قوار

 یدیا شعوط یجرپ رفاکر هدتفو ینبدلوا توڑ هکر رد یدلہا تافو

 هلرفاک لوا تبقاع یدم ہدیا صالخ ندنلا لی ینا هریک هرکصندنداهش
 م
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 !یعدنک مدلک همز ودنک نوح مر هشود یدعس هکمدتان یدردنیاط یب

 | لصاح تدارااکب شمالاق قاهتسخ ج هدعوحو ہلیوش مدروک تسرد ڼت

 مدلوا لوس هک و لسو مدود قلا تداراو مدراو ه تهد > یمادنزاب یدلوا

 دم عو یداوا لصاح فوو ندهبنطاب لاوحا اکہ مد اف هدنآ تدمر و

 مرهاط عو لدل وا رادربخ ندنطاب 2 کر بلکه رطاخ دیکر یدیارفاو

 ہک ليا رس بوروطیدتناویدتیآ اظ عش حاص ردهداز ندنلع كش

 م دخط ےھاما یدلوا فاو راماخ لوا حش هک داب نی کرک كقک هنابمسان رامع
 صل ید دو مدیا كولس تدمر خد هدنآو مدراو هّتمدخ راعع محو

 راو ہرنصم قالاق دلا ۳ هکیدروی را# 2 حایص یدلوا هرطاخ نابمه

 بوع او ہدیاجارخاندکغاعد هلا هلسرب یکءلراو كنسوب مت ناک زور

 لج یزد صو یدیغوت ںی ےگ مدرک ہنہا ناخ كا نو مدنک هرصم

 یدہاراو هسک یریغرب ہدبا یدلوا دعم اک ہیک جراب درا هد هاج

 ولد ۴ ہلا یو رد هد هرشط مش یدتبآ ر دیس 8 2 کپ

 رونا ا ےل ءاوص یت زجرب هکمدرو ک یاس زور 7 ےب مدقح هرشط

 ہے رداک د تسرد تنا ہلراوص ردقوإ ہکیمزانبر 21 ھکیداک هم رطاخ

 ںوچ یدکلس هءزود ملی ینلاو یدلبا ماع نیتسدب 1 خس سب وید رب ملڪ

 مدرک دن یدربک ہہ اما حش یدلوارھاطظی قادوعب هد ی دنفود هع زول

 حش هکم دلوا رظنم های رزوا قانآ نب یدلوا لوغشم هی وضو رکش ر میش
 هکهدروک بولوا باغ نکیاهدنرزوا قابآ هلی وش مرر ومالساک آید هر و مال

 ررات | هد واو ررادوط یراهد صو شاوا رهاظ عمو شاوا عاق تمایق

 شهرونوا هدیرزوا كن ھتشد وا صخحشرب وراو هتد رب هدنهاکرذک كشنآوب و

 هاک ان ر روغار رو ۴ سد رعو راروذ یتا مملعتماک ون ہک سید مم کره

 یب معلعتم کوب نب مدتیا مدشرپا هرب ل وا ن تب دکج بوتوط جدی
 هزک وا ریاھب زور ج هکمدروکم دق> هند رزوآ ك هند لوا سد را: دو

 مزو ندو كنا هکیدروا ہل س مکحر ب هر وش ریسک | مدشود هنعااو مدراوا

 ندع لوا مدشود نو هلناراکنا يح لها درب یدتباو مدشود هني رزوا

 مدشود هے ایا توراو ورلبا تر شعر و ینمالس ل زاغ حش مدلوا تم
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 بوراو هک هری ره هکر ایدتبالّن تح یدیا رروا هر نیشاب و یدنک ها تسر وک
 یدیا ر ولوا هقلح هدنس ہروج كلا بالک برق هلا هبیللا یدیا رولک

 هل تمرحو یدیا زازی هن سذ جو یدبا ول زا زاوا بوق هنن رالا نب رالاو
 رلردشا نفد یا یدروہ ۰ یدتا تافو نویتلکا تہقاع یدیا زر وط

 كنیدنک هک هدناک نرش یقاتسوس لا فا ریما رابدتنا رو۴ یئرزوا یربقو

 ردش یا عج تی رازوس ميج كنامشرسسدق هلو دلاءالع دلا نکر عش یش

 ثیدح تزاجا یوراو هاد ھه یربک نادلا مے حش هکر دیا لون ندش
 ردراویدازسا لاعهکر دراو تدحمواوارب هدهب رد:کسا هکی دتشاو یدتنالصاح

 یدلا ثبدح تزاجا ید ندناو یدراو هب هب ردننکسا ن درب لوا نامه
 لواو یدروک هدنشود یلسو هلع هللا لص مرکا لوسر هکر هدشزودوآ

 ہللا یلص مزح یی ترمضح هل شا تینکرباکب هکبدلنا تساوخ ردندنرضح

 هسقول یدروب یمهقفحت بانل اولا هکیزوس با اوبا یدرویب سو هیلع
 اتا ندان هکدرتسوکز و ہلیوش یسازعم كنو یدناب وا نوج یعہددشم

 یدلوا رفا سم هدنبلط دشم بولوا هرز وا دی رګ لالا یف رک كجا

 یدہادزیشناد کند دس لوش ید مهرون ؟ندارا تسردیدشرا ہک لیکر رھو

 یدراو هلو رب ز یدربا هنکلم ناتسزوج ور یدک ساب هی ےس یک نھ و

 یدلاق نجام هو هدنا هکندمرب و ماقەرباکا ےس کے ھ و یدلوا٭:ہخ در لواو

 همذآبب ؛ رعو هتس>رب هکر ی دو نا سر , ؟درمشول ۳ ةکیدروصندهسهگ را

 ردزاوءاقناخر هدوب ول یدتباسعک لوا ماکد نوک چ افر دلا نان ہروزغجرپرب

 ردهبی دآ كه لوا یدتا راردباتمدخاکس كسرراوهدنارک ا ردراویعشو

 ید راو « دن آ یرصف نب دلا ےجس و ی رصق لا حش ىدا

 | یدلوا نک اس هدناو هددفصر لبا ة٥ هنس هفص راشد ورد زاب درو رب راک

 هکم درنگ ا ردعلرا ندع] مت خ هلا ہلجو هکید اردو یدازوا يک)هتسخو

 هکعالش هربرب و مدیا رکنم تباغ ہعاب “نب هکمدرونها ندنءایس كراتا
 یدلک هنجوا من ترک عام“ یب رلہدشا عامس ہیک ر یدیغول مقاط

 یدکچ ہراکیبو یدود یل مہ یلب مدتبا نیس هقناق هکنسبهراید یدتیاو

 هراود رب و یدردتار ود تاک وای نامزر و یدتزیا ہ:ےمایر وا حا عو
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 ھے .> ول وردم ریو ا تولوا ھکم دتاو مدوذ هج رب هد هرزوا نامه

 ہرمشطرکا هکمدابامرعو ردقوب یناکما یقایعیج ہرشط جد راکب ردتفک من

 هنسذر روا یم رب تروعا میا هراپ هراپ هج وا هسرولوا بلاغ یس ہیعاد قمعچ

 تسدرد یک ہکربکیدتبا بودہار ظذاکب حش هلوا نام هجورخ ارهاو هیلاق

 یرومق هدنناک رب قمه كتو یدریو لا تولخ ماسمت مدرک نوح دلبا
 ردہانلاوبا یسهنک هرس هلل !سدق (یربکلا نیدلا مت عح بانج )یداج آاکب

 نویکنا یرمک اک | ہک ردرلشِیدو رداربک یاو رد ولار عنب دجا یدآ
 با مکره یدیا لوغسشم هم ولع لیصع هدننارا یاناوج هکر ایدتبا بقل
 رلبدوف بقل یرمکلا هماطاک | 4ژ..سوت سد یدارولکبلاغ هديا هژحارمو هرظاتم

 پواوا فذحیظعا ہماسط سو یدلوا بلاغ هم ر زوا كنا بقلوا هرکصندنا

 هکراب دنیا لقن هل و ثعاجرب ندناحصا رده جم هجو و یدلاق بغل یریکنامش
 هکر دارهکلا نیدلا محب ہلباہدودمم فلا هل محل دی ارلیض هبو روناو ادا ران

 رد هلی وب هدنخ رات كنيعفاب ماما ردلن یکلوا حد رد رک عج لبیک
 یر اس ہر ظن ہددحو تابلع هک هل بس یلوش رار د ید سارت لو tt اک او ۱

 هی رط جرفن ناکر اپ رب نوکر یدیاروش را ہۃبالو ین ره دسشود هک هکر ه
 هناک رزا لوا یرظن یدیاراو یسب و نلاح كش یدرهک هثهافناخ نرعش

 نیس ندتالو یو هکیدروص ین یدشد ربا هتالو بل رع لالا یدشود

 ہیلیاداثرا قلخ هدنتکلع یدزاب نزاجا داشرا اکا ندنکلع نالف یدتبا

 یب ہوعصر ناغوطرب نداوه لا ایف یدیا راش ہروتوا هل اوکا حش نوکر

 ہیەوعص لوا یرظن كاش اک ان یدیا راوق بوناق هنکوا نشوف تنو رب نە

 تو

 یورو تت اک وا لعش ںونود یاغوط لوا بولود ہوعص یدنڈود

 یوج نیدلادعس حش یدیارواوا یرب رن قیقحم كهك باكا نوک 07

 نماو بیا هکیدک ندنرط اخ یدا نیر + مه لر عش ه سس سد |

 یدلیب هلتءارف رول محش هدیارث أب باک یترحص لا هکیمرواوا ه-ٍوگرب هدنچا

 هل وا باکو اکا یدروط بوراو هنس ویو ها ناخ بوقلاق ندنرپ س

 یدشوداک | ی راد نوش یدلاص نیعرب ود بوروط هد رر و یدش را

 بور دو د ندرهش ن زو و یدلوادوت؛ و رڪ بولو شا دی لاا یف
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 یردپ 21 دسهذلاو و نەی ردپ كنولاخسردرذ یم دلار نح

 ند هالا شک ) ھ رظ هل لس تولوا ندنباھگاو ید ص لر هعالا و

 هل اح بقانم هدي زءاشا كا ناسظاسو ینیدلوا لر 7 تم لصاوو ذخا

 بولس او ناوخ یوُثمدو مل: یت ےن ہناوا نایب ورک ذ یز هلیج هجرتو

 كنيماسلا هرسسدق یماج نج را دعانیاوم قحا بودیا نایب و طسب هرژوا
 هدسنالا تاعتت نالوا یرت هجرت ندیسراف ناسا هلا هجر یعمالو بترو عج

 هرزوا قاس ود یب هب واوم قد رطل سلس ہرکص ند هرس سد لا نفلادجا مش

 حش ) ند یلازغ دجا حش )ردشلیا فیطا دلع ذبح بیزو تیاور
 رسض یا هلل ! سدد ( یدرورهساار ھالا دع تیگاوا بانج نی دلا ءایض

 یبسنو الاب یہا ہلبا یتافشص و تا غاّومو لمکمو لماک ہدنطاب و رهاظ مواع
 روس ربا هب هذع هلا یر قددصاارکب وا ترضح ند هطساو یکبا نوا

 ردا هدیعفاب ماما مش رات رد ٭ ہرسسدق یارغادجا حش یس هدنفب رطو

 ہاٹ نوکرب یدتا یر ندنافکا لندرو رهس ںی اوا ج ترضح

 ےن ید رب اصآ نوور هلدشرا ہڈاکد باصقرب کرو ندرازاب داد

 دونعب ناصق ۳2 راد گد شازاغو 2 کوڈ لو: ڈول یدتیایروظ

 هب وت بودا رارقا ین لّعش یداک زن ہددنک کتو یدشود بولوا

 هددادغر هدنحوا وک ۰ روش كر عش هرس سددینافو کیش ىدا ق

 ردشغا سن ضیفذخا خد ندا بوشر ربا ہن  یرکبلار مع حح ی داوا عقاو

 بیا قباحت رضح ہرسەلل شد( سمات راگ خش ب تانح) اھ رس شدو

 علرلناو هد رت ٰیڑادب صو هدد کن یرلصفا رددناهکا كن درو رهس

 باک کیرکلا نیدلام حش یدیا نی رزوا لاک مامت اف ٹک ی ب را هعقاو

 RAD هتهدخ هلراع جن نوح ہکردش مروت. “ہک هدلاجلا او

 ف وچ مدلیا بسک یب هرهاظ مولع هکیدک ندمرطاخ مدربک هن ولخ
0 

 نوخ مرب دسا ربا هن رابلاط ف> یا هدیرزوا ارم هر و جد ہیک غ تاحوتف 2

 مکیدروب ۳ مد > ۰ ۔ط یدلوارسیم ثولح اما مدریک هتولخ لو

 !یوترپ كن روت ینطاب كنا سب ربک ہتولخ ہ رکص ندناهلیا شا یت ي لوا

 درد اوا e ی اجر اف ی رلباک یدلبا روم یک و کم
PERRIS ےل 

 اس



 جج ےس ۳
 سے ںی رر سر رس ی تخم سم س

 ۱ یک وا صوصح نالوا ی ا هد ا ك. السااو ه ولصلا هیاع

 ب ول وا ناب اتتش هت وف یداهتعاو ناربحو بج رب زو ك نکیدلک
 هرکص ندنزو ره هامزوّهط یدنلوا حاکن هب یږط> نیسح دیس هریک اب رد لوا

 یب دلو نیدلا ءاهب دج دیتتس قلم ہللا یا العلا ناطاس لبا ینادزب نما
 ت ولوا هداهذ مدو هدو هش دهم نداغ خل اع ةد هر ر لا چوا قرذزوبشب

 قرفزویشب ییطخ نیسح دیس یرارهکرپ رب هدک دریا هلا یراش رش نس

 دچا یراردپو یدل وا ادخ بانخ نا ج مزامو اب راد لاحرا هد لاس شا

 لاحرا هدزکس یم رکب رويا ب واوا یل اس 64 وا قرف زوئرد یدالو ییطح

 ےیت یرلقفی رط هل اس ہززوا هجو یٹیدلوا هد ہیولوم بقا نمرابدر وہ
 ( یا هلنادبع یذخرم لا ذغالا س ءش) ر د هب ییطخ قند ند لا قلا ا

 کلا میهارب انا لوا یفحرساا ہللادب ع هالا اچ پ تا : نو ازت اخ یا

 هلل !اسدقو مھنع هللا یر یقالادجحح میدم ا ؛ یسوم نا یس رس

 دج ا یداماد یرات مضخ یتٹخرشلا ھت تالا یش یف ات ههادنع مهراب

 یتزاجا ذےیا و تقی رط ٴلسلس تدسذو یس درک بب رتو یدب یه كايیطخ

 ناسکسزویرد یدالو برا كنس خرس ینا هه ادبع تواوا ندییطخدجحا |

 سک زویشب بولوا یرازہ زعرمع تدم لاس نکس نا-فطو یس ہی رده هنس

 دیس یز هدلاوو ییدلوا تانحرمضق مزاعو تایح شابا ٤لو" هدنس هتسزکس

 هدشب ژویشب و یرع لاس شب شقلاو یتدالوقرفزوینرد ید کواخ ہصلاخ
 یدالو شب شعلا زویحوا ك:ہسخرس لوا هلن ادہع یزردپ و نأسحرا
 تاب یار | یژردپ و لادا هدنح رات یللا زوینرذو یر لاس رک دو چا

 ےل زوز>وایر هنسیکیانان کسو ی دالو تردناسفطز کیا فسخ مس

 یتدالو ے رات شب نوا زویکیا ییدم ثاادیسوم یراردپ و ییاحرا ہدنااس یا

 ىلا ریش ماما یزرذبو ی لاتا هدنلاس لا زویحواو یر 4 ۱

 ر#غلاس شب یفرکی و یتدالو هب ره نس شب ناسقطزو كن رازرمضح ۱

 یرلقدرو باب راد لام كرا هدنس هپ رجه هنسیمرکب زویکیا بولوا راقب رت
 هلل !صسدیدلوا رت یوا نترنسد یتا هنلاح هج ر طو ضم هح ET د|

 |]یردپ كن هرس سدق ( یینبداو دلا ءاهب دع دی العلا نا طاس ) ےھوا

 هک نب. ول



۴ ۸ 
 سس سد سس زا ساسی تست سس سس

 |مک ره عکلدتبازہ نوح یدتبا ںونیدبا مولعم هلی تسار فا فشکرایداب وسیو

 یدبنوا زویشپكترعگ ی راترمضحدجا حشنوساواراو هرگیولپ وف هسراپد
 سردرد هد ورق ی)رنمرفقو ید ک نو2 ارارف ہداقن و لاقتاندایثد هس |

 جات 2 هاب و حاضیا4هجوو ( هب وا ٭+تعقل ر طظ e ہدلحوب J زعلا ۵ رس

 ہیومن هلعسا يقاولو بالتا دن اک نق راعلا بقانم كر افاد جنا کل دلوا ا

 ہدلوا ل صد هرس س دو ناوخ یوم دوم شد وردی جرم واتم یییدلیقا

 ی رلقت رش بسد كب هرسسدق الا نا طا سرک تس دز ترصد راوکرز ردنآ

 هدتق رظ هل لس هدو بودن انا هله جو ینا داوا رو طس تنب 2 ڪک هدرز

 یبیطخ قئدجا ہرسسدق ( ییططا یاد جا بانجو لانا طاس دم ادج )ا

 ادص ترضح یرلفب رش بسن هل ساس ردلصالا یب یرکیلا دو م نا
 سدد یارغلادجا ج هرن رطل لسو یهدنم ه 42۵ لاتا یر رکا

 یر هع رک بنات یسخرس هللادبع کالا سعتو ندناھکاو یاد مک هرس

 نداد هجر هالا عو یس ه>ور كی طخ دادس یخد نون اخ سود رف

 بواوا یسالادیس ندنفر ط نولاخ هصلاخ یسدلاو هله جو یخح هلوا نانسم

 كامب یتءرطےا قئدجا هک: ۳ طح ی سج دس نکر لرد كانا

 یت دای س داو یردص توناخسودرف یزطخ نیسحدیس یر دنسلددزرف]

 كهاشمزاوخ ند یدلا ءالعیهاشدابناسارخو تن دو قف ارم ب و آوا |

 جب وزن هبدنسوکرب وشمراو هغوابدحیزفر_ شا بسک تقابل هکمرب و هرا
 لفامرب زو ك ےد زو ه رب ویزقر دیک زموفکب ودیا هراشنسا هلیایرب زویندفعو|
 نيسح دیس هدنسالع ءلرابدو و ر دال قا یوفک لراهاشداپ یدتا انادو
 ھا ندلا | ءالع دود ملروس هجا طهردراو دمت اکو لاع یب 7 طخ

 یس۰ هرطاخ كعاوا ید 4 ی: طخ نیسح دیسیوک رک اذملواو افلا هنن رطاخ

 تانخ یزاشنسم رز و و هاش یدلاء الع رج .هدنیس ہک وک لوا بوک

 کاپ رخ د لوا بور وک هد ہعقاو ین رلترمضح ه_هاا لضفا ہبلع تلاسر

 یدلا ءالع دج هاش حابصلا ىلع یدروب تراشا یی وز هب یطخ نیس>

 دن رزوا یو ترضح تراشاو هدافا ن را ہعفاوو یت الم هنب رب یرب یرب زوو
 بوردنوک نوا ترک ضرع هب یرطخ نیس ی رب زو ندلاءالع «اشاا

 كاب عم E TTR هداقالعهلبا ی .طخ نیس> یخ درب زو
 تھک ختم دات



6. 
 مالالا ۵ تہب رد ا ییبدلوا مقاو ہدنس ه:ےس ترد ش E زو ترد

 فءطالاامم رس سدف ( یازغاادچا بانج یردار ك::رائرضضح لی از عد ا

 ردراویزەلاس درہظن یو ؛یتاغ انو نافتص رب تعەوردہد ایا كحاسنرکب ینا

 سدقیار ء ی داار ی رت هکر دحاو س هلاسر هکر ندشاف ا هلج.و

 داما )کر ب دهد م هجا د كلام هک لپ وش ردشلوا مقاو هدنب ولسا كنا هوس
 رک الماح تو ناب زعاوس ننسرقشع بام ناب ردد:ج هک نیا

 سس
 سی

 لكناهترمم انغ سا سد ردقوشعم هدنلاح عیج قوشعم ردوبیرب ندناوصف

 ردتفص كا ہٹ یم رافتفا سذ رده اع ہدلاح عج قشاعو ردتفص

 هقوشءمو رواوا ییفص كلا هشیمه راهتفا سد ل رک قوشعم هشیمه هقشام

 كا نوکر و رولواانغتسا قفص كا مرجال هیلقاص E SL ج

 یدابع انیدتنا ی الا (اوذرسا نیذلا ید امعان )رای دوقوایت اوت ہد سلحم یظعو
 یو « رکص ید او قرشم یرلناهلبا كا تفاضا هفت یدنک ں ونڈ
 هنا یداعالا لرفو #ا_ه.> بنج یف موللا یل ع ناهو ( رعش ) یدلیقداش زا

 ی! ( ع ما ادیعاب یل لراذا 3 یاو یک” ا تبد ونادا مما ہ٭ عا ۱

 ندمغمکزروناصادعایب ندنروصوب وهدنناب ىح كراکن ردناس اکیا

 ۸ ست ژرپ.دراب مالغو نمرنک ھو ےک ٍعنسلا مراذاوف ہل م سا مسارعاحو

 نوا مالسالا ةحیرد ی ELE تا ا
 0 لاوس رذنوخ قرع ینعی رد ہد ہدنآ وج یدروصولد رد دل 1

 ندنمالکو ندنلاح لرا دچا حش ی دلوب ہددج ید ابا بلطیم لس الا ج

 یدروب مالسالا : ه> یدلر وس ہنرا ت ضح مالسالا حی دص بودبآ نت

 یه! رب ندرایفرص هزاهدنر کد هلتسهرب نده ضا سه لماسم ی کر دش مد تا ر

 هب قوص مالالا ه>یدراو کوا كءالسالا ه2>بواک هسوطندنب و رو

 یدرب وريح ندنکیدلب قوص لواو یدلرا لاوس ن دن لاح رج مح شیرداربا

 ردراو یدتبا ردیمراو هلس هلک.:س ندنمالک نا e یدر وب ۳۳ جا

 زج لوا مالسالا هے یدو ہدنکوا بورافیح یدیاراو ورجرب رسم
 شاویدج ادارا باطزب یا هل ا ناس یدرود و یدابارظنرابقمر بولا

 هدنکوا كنا رلیدکر وا بوناشوب یراپراج یدلوارض:٭خ هکتقو وش هکر اربد
 ی 7 RST RETR EESTI 9 کت

 هک یو



۱ 

4۹ 
 ندایتدویدشرا هدکماکبلج كح هاکمروشب ریا ندکبفع ك: س یدک یدتا

 یدذک ها كا ےک ر ہدنع“وم ےح ےس کردو )یدلوا ہ۶ هم دیک

 نس س یارب ہکرابدرب ویلاصاکس یس كىاراب سو مدلیا ےت < ہکر ید یو یدتاو

 ءاکنا هک ,داب یدر روک ی نباڈ یافصو ین سن كەسەك و وا حش ن “سهلا

 ادو سالار هل سورو ك او رام یدلبا تراشا هم زام راش یا قطا

 يا ی هم لوا (تاربلا نط عا برا )کیدو راوهرر لوشیروب هکیدتیاور دینیبام
 هللا حسب ۱ هکشازاب هل ریس طح هدزگاو دغاک رب هدنلاو یدلک بوئود و رک

 دینج نحاجزدمح هتسشدا ( رانلانم نالف ننالفتارباذه مح را نچ را

 من هو بسک ییهجردهن یتافاکم كنتمدخندیا تقس ہیا مہر بس سدق یلبشو

 هرسسدق ( وا بانج (فرطالا هرس سدف رد اوا لبان هبهیهلا
 كجاجز دج هد هي واوم ٴہلسلس جا الا یسوطاا هه ادبع نی ركب ینارہدقلا |
 یروئیو رو ار اهکا کد کرک مماقلاوا خش ہدناعفلو ردیدرب اگ

REهلو دص "هدب ب در درس کهروک ہلبا 4ی  

 كدواو نم را قازسوص یروصت كيوص وتو لوا هدیلط هنآ

 ردےٹشید هت و ره رد ےڈرا هب ولطء باط ياوعدو زعهرب و ترار > یر

 دراما ھ1 2ےس هز کیا تربع یزوکل کوکو هب هوا هر خور یقاراوموهوموبات

 زالوا ہہے خوا لە یال ؛ ناراحت یس اح !ولخ ناج هجي اوا ه:>ود ندوب

 ہد ہہلط ءادتنا هک رب دزال زاب وزان ہدغاک شازا و راچاس 71 ہر شاکا ارز

 كنيااعت ق یداوا یهتنم هی ه دهاشم یس هدهاګو یدکح هدهاګ ق وح

 كنس ها تعانق 1 درد جاسا هکر لددل, | ادن هن ریس یدلبا هلان هنهاک رد

 كم یلاعت ق> ی اط ءو منم م هکر دا وا لکو RE EN كشواه هغو

 ردشمروتک هدننافن صم هرس سدو یتا دم تا ضَةلا نيە بس هب :هروک ندی رغ

 هکر دتا | هدیناحات» جاسار کب وا م ده هکیدتیا هرس سد لازغ دچار ےک

 باوح ردراو 2 دقت ارب یب ادنوادخییمب ( اخ یف ہک ام یهلا )

 نح ( ك لف یو Be ىن ور كفلخ یف ةمكحلا) هکرداک
 و میام ه کلکوکی عبو ملہااشامت یملاج تی نوا هکر داوا

 |لاحرا یبا زو وا زو یرازب رعرگو ق رف ز ویجوا یتدالو كج سذ
 | ےس سس

 at بس تپ )44(



{VA 
 ا

 ںی نوک وہ ہکمدلہ ندر لوش نادان یا یدتا عداب ند ه یافو

 ساکن م جالحاو انا تب یمش) ہکردشمروہ۔یلبشو یدلیب نیغیدلوا یشیا هل
 هد درب یادم هلیا جال>ییعب (لنف تحس 2 رەذرکسو ت رصف هدجاو
 ندنناساو بویغارغت یسی رهاظ لاح ندرکس لوا كايلبش هد هسیدلوا عقاو

 كن هرس سد جالح بولاق هرزوارمسیرسبویلو اردا ص مالکی ھاظع رشرہاغم
 ردد لوا تداہش هنرلصاو ندنفیدنلو فلاح ههرش رهاطیرس یرکس

 هد آ ها ید یسدنسیعدزد زویجوا كره یل رداسەمومواعم ےسەیاکحو

 یاب ر بانج مزاعوینافنطو رت ہدلاح یر داوا ید, نا سکس یرلفم رش نس
 هرم سدق ( جاجز دج باشنح ) ىلا ءا ه رس سدو ردلوقنم یتیدلوا

 رلیدہد رد مارا یدآرلیضب و ها را ید یدآ جاچ اور وا

 هدا نون و ردندرک اش كنيلبش هد ہی ول وم هلیلس ردلصالا یر و اشین
 هن. قرف ہدەکم هکر لر د رد عا توک ہللا صاوخو دبن>و یرمح ناموا

 میظعت ههر حو یدیا شم اج ارب نجاصو ید, اش اعا لوہ هدمرج بواوا روا

 اهیاک دیر ی و رع وہا یدنا شا ج فرد دم ندلحا یکیدتبا

 عرانوب و ربغصو رک نی زم نی-طاولاو یتاک تقو حیاشم مدیا ہد هکم هکردبا

 یدبا جاجز و رعونا یردص ك هلج یدرارولوا ہقلح حنا شم معا یریغ

 هکیدیارید لصتمو یدہازروایف هلاو> اکاویدردبا مکح لوا هساوازوسر نوچ
 ی ډار دار هلکناومرب روط بو درا لا ہللا یدنکی نسالخ لدن < لس زوو ا ن

 ۱ صقتتنال)هک ردشعد لواو رد شک نوا مز و اکر سرد رک

1 

 ۳ سد وجوب نعد (ءاا يلع يشما نآ نمی بجا *ےئ ےب نشنل نم

 رفس هند صو لانامح یدلوا دداع نارە راد یللااکب ندناو یدلبا تاقو

 ن راوکن ہےکیلیب یددباو یدلک هس*ءا ےب صخکشر مداک هاب نوچ مدلیق
 رانید یللا مدتبا ردقوب ءا رکب ندکلب وس ی رضوط حج مدتبا ہلبا کوک

 يدتبا یدلوب یک میکیدید یدیاص مدر واک | هلیس هسیکرب واکب یدتباردراو
 یدتاو یدنیا نددیک يج سب یدنواط ۳۹ كا رغوطارب ر كراشد ہلا

 ۲ 3 ¢ ید

 ۱ مداواراوس سد یبلبا حاطاقوحو ردلکد ہراحیدنبا 7 مدنا لراراوس

۱ 
۱ 
3 
3 



 هک ۸۷۷ رم
 تست سم تست سس

 هرلهفانهک راب REO یدت ایر و ا رک هست |

 نکیدیا یا رو بونود ہزکیدرآ نسب (اروناوسلافعءاروا وعجرا) هکر ید
 ندنوب ندیلیش هزمسک زکیلرب زاو زکیزا یت اک وہ هکیدلبا تیصوو یدتاو
 اکو يهدنوب هکر زمہ رونکدیدج تقورب ن زا هک یملوا لن هباک> سد
 هکیدنشبا نکر دیک هدرازاب نوک رب بش هکر ردیا تباکح رار وتلبا هدنا
 ناک اذا) یدتبا بویلبا دا رف هب هقارب رایخ نوا ند (قفادب ۃرمشعاارایحلا)
 هیدعاار ینوا کر هدب نکو كراہخینعب (رارمشلا فرکف قنادب ۃرمشملارابحلا

 هدنف و رب ہکردش ید ل واو رد رسوا وا هک یلاح ءلراید ز و ارارم د قوا

 مدشر | هدح او رشا رب مدر 0 هدانا عده هنسر ی ربغ ندلالح ہکمدشادھع

 کندن و هلذاص ید مع دکیداکزاوا ندنجاغآریجما می ن دنا ہکہدنازوا یوا
 هکک وکر هکر ,دتبا ردک ربع هنبسن هکر ایدروصاک ادنی وس کلم ,تلنیدو رب کی

 هم ا د یروندراکب ی داخ كیلش ہلوا یماغاکا و هیلکا ییادخ
 مهرد كنو ای >اص كياو ردراو هم مهردر هدمرزوآ مب یدتاب رو

 هکر دشع د رکب هنب و کک هنبذرهآندنا هک مه ۰ ن زونهور دم شات | رو دص

 مدردلآ تشذآ 161 ید ردلآ تا کن هکیدتبا٭ دنیا قل هت هنح یل وا

 بوتود ی٤ اب یدیا شاہ ود یاب ز كنا تقو لوا مدنووا یکن رب یننساحو

 یسیرپ ن د ر اکا یدتبا حور میلست تعاس لوا یدنلیا هنحما كننساحم
 هدنرع رخآ هک هدنیهج اد رح لوش نیس ريد هب ىدا یدنشیا ییدیضقو

 هدنن وک هعج هکر دشع درہکب ەنیویدلوا توف ندا بدر ندنعی رش بادآ

 تولا: ط هوا حب 1 ا یدتا یدلک ت تفخر ند ول هت س> لوا هب يش ہلا

 یدتبا كہبل مدتیارکبیا یدتا یلش یدلک هزموک وا هس کر کر هدو یدنبک

 ہے اخ ورک ۲ یا ایہ مس ۷ روتر ہلیاد عون نی را

 ردلاسغراو یشک اصرب هدرنالف ہکرلبدہد یدلوا نوف ہلا هک« دعب ءلدلک

 هناخ مکیلع مالس مدتباو مدروا نپسوہق و مدراو هنسومق حابصلا یلص

 ۱ ےل هسا سد یل مديد ی تاوو وو کک

 ہلال ) کد 1 بودہآا بجا رد ھەس زھدش ون هدو ر ل وآ نام

 تكبلمش کن 0 ہدعل مدلہ وس ا ےس نیسرد,ا ستون یدتا (هلل االا
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 ردحابم هيلا كي رم هقح یاسذا باق و یٹ رب ره ردرلشءد دن حشو

 ردلکد یخ هفرام ر دراو یس هرشکت اوج دے هکر دیلکر ارب مالکو س:

 رد _ثاشد ةيف وصلا ةفئاطلا دیس هدنفح كن دادغب دبنجو راشهرود

 یلیضفا كنس هلک د سو ردہا غم ندفاصوا راس ینا فصووبو بلو

 سدقلا حور زی زعلا هرسسدق یب رع نیدلا یب خشو ) ردش ہک هدوراقون
 یدیس كن هفت اطوب نوسلیا تجر یاد هللا هکردشعد هدنس هلاسر ولدآ

 یدلبا اشنا یتا یاون بور وک ینداسف كنامز لاوحا هک هدرنج مساقلاوبا
 ةوکر قوصتلاراص ٭ ورع فوصتلازاصتطهدق فو صا لها ( رعش )

 كت ذک ٭٭ ةةطمو ادحاوتو ةحص یوصتلاراص # ةمئدمو ةدا كس و

 ناهن ندناهح فوصت لها ینعی 88 هما ةف ر طلا ناس یڈ سرا ڭ ةن

 ناغوو اغوغو یوءد یروق طع» یدلزو نیسو ع روو یوعتو ند موسر و

 نافرعو حالصو دهز بورک هنسارا قلخ ہدسف ی رتسوک لوب ب ولاق هدارآ

 هدنخ ر ات یدب ناسفط ز ویکیا دینج هقناطاادیسو یداوا ناب ره بوشکد

 ردشلوا مزام هناوطر هةضوریاجلبلب هدلاع ناتسراخو شاعق یناف لاععادو
 نت رفعح یدآ زی زملاےس سدق (یلیش رکب وبا بانج) ی اعلاہرس هللاسدق
 ہددادغب و رابدب د ردرد> ن فاد را بطء و رەەج ن فأد رایضەب و رد ذوب

 ردیرضم هدلصا یلبش هکردراش ٤دو ردشازاب سنوبن رفهج «دنرزوا یربق
 درنحو یدلنا هب وت ہدنلح كهرمس سدو جاسنربحو یداک ہدادغب ہرگص

 یساا یدیا بهذلا یک لام یدیا رک ذمو ہیقفو ملاعردید رکاش كبدادغب
 یاسارخ یلبش رکب وبا ردیا هد لس تاسةبطو یدبا یسشاب شواچ كن هفیلخ

 ردندنداوت هناغ رد هکر دید هنشورسا لصاو ردداوم او اٹنلا یرادغب رداصالا

 هزکی رب یر وشەی یل شرکب وبا هکر دشءددینجر ده رماسردرا شد ےک تنی دا ومو

 ردقیعرپ ندخویع یلاہت هلل |تسردب لوا هک كایارظن هلبازوک نککیدتآر ظن

 یبیش رد ءلبش یجات كموفوب ردراو یججانرب ك.وقره هکر دشعد درنج هنيو
 ردیغادازآ لکو ک یادازآ هکردشء دیش ردراش لیا ہلا:س را هرک جوا یترکب
 ردراو هدزکبلا هکقو دام سو ھکیدتا یلش روناوا هاکحو رداک د یربع

 ]تک هلکنا یداو رد وب رگ ه سس ہدزکیلا نیمه ید نيرا نکیدیا تباعر

 ها
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 ندی را. دلک هر ندا رولت 2 ها مدلوا SE ر ہک زد لوا

 اکب ہکرلیدروٹؤا ر دق لوشو رايد اک هروکی ب یراذغفاح هنامز لکد یلها لد

 |جهألا) هکم دشا بورداق ےہ لاراب دتبا بلطامد ندا هدعب مدرک زا بواک لالم

 ط2 وم ا با میل اکب براب عب اوت فک ا
 یدروب ش هار اکب مدراو هپ یطفس ےک رم هکر دیش د دشح می ہد

 a زا هدناو یدر و دشاک هراپ رب اکب مدراو ی , بوروت ,یشیا لوا

 || ناراذح یکبا # ینیکیپ كيردیامو یکبا #4 ھیداب ہلا یقود حب ابداحتمیس )رەش
 ٢ٴ (یدا دعب دن هب ا وشاطاادم بلا )ی رھ و یل ح ی طو## ی قرات

 ندیلبدرا درنح ج یرلکدتا فصو هلا یدادغب ین یداهلا هرس شدو

 | كيا درارو ر۳ ۳ مع ناهاش ہکردنوےا نازمحا

 داهنجا هنسقرفوید ملوا تقو ناطلسو یدہاراو یعابتادح یب ہدرافرط لوا
 لیلح ناطاس نالوا ناورش تالو 'یلاو بونام ون رفظ هیدارهرخآ ىدا
 یلصا كنیدادغب د نج حش یدنلق نابشیرب یعابنا بونل وا لسنق ہدنلا
 اعو وشن «دارواو یک ماند هددادغب ردندرهشیراکدید دوا ندیر> دالب

 ۰ ۳ ڈو لراو ردشعا ذخا ندوطةسیرسثیم اد فب رطس# کردشاوپ

 | بهم لوا بولوا هن روا بهذبلوا دینج هلسفلوا عياش یر و بهذ

 هلبا یون و لواو ردقی رطلا یدحا هلل !لها هج رکا یدررب و یوتف هنب رزوا
 ِ 2 هر هدد“ مان هب ب روش رسم هده > دراک لدتحو یدردیا زس

 | ردظوفح هرنرظذ كدینج حش ن الا یلا هر لوا هکر درا ثعد یدیاراو|
 هددمرتو راربالا تدب نالوا یس هعموص لدیز ولا هدما طا و ردلکد کل زہ

 مهر ارسا سد كدا نا ترا ہد هلر> و كن یلص نر هزلا د .م وبا

 1 وراد دنخوردرادعا سد عاشه راک | ضەب ود رد هلب و تد

 تدل وا دنس ندعرش هنقیفحر ینعب ( ةنسااو تاکناب دیعم اذه ابھڈذم)

 : ٢ در یھ دعد أا ادر همیعج لک ) N نوچ کشا رد لوا

 ۲ ج راخندتنسو باک ارز ر دکر ک قوا هلاحا هاب را لم نالوارثاد هلو او
 | لوشو ( نواعأال من نک نا رک ذلالها اولا ) یلاسعت لاق ردق وب ہن ۱

 || د دولا حرط هدب رزوا یی>اص بو غل یو انیآردیس هلو م تالایخ هکتیامت



 یدندیانع"د هن A یا وسامویدیغوصنداد هنکدنک بو دیا ا یر ۳

 یدا رم نکلردندنغیدلوا باج مظ ءم یکبدتیا طیصخت ییابندكفورعءاو ز
 كاوا نس نە! ىدا دد( الو الا تّمِلخ ام لال ,E ,ردا وسام عج

 ملغلوا ناوک | ےظعء الفا نکلو رذکمید مدزقیا قلخ یلاعیب نکسنوا
 قی تو ا ص نواواذی "0ئ۵ >! یزو یٹدنلوارک اان ص: یک

 یداقهدداشرا "و راه هند رب فور ى ڈو یدلوا سه فٹ یجاص بودیاماقم

 ایلوا یکرزرء:یےزو یدلوپ توقناکنا تن ظفر قو را دشرندناراکااسو

 گی سس دین> نە یسداد كتندادن نا تی نیت یدلک بولب زیداک |

 رها ید یرسو قورعه هلسس یماقنط ا كن رو ردیلغوا ی نا دیار و رو

 اهرب شدق یناخسشب و سا راج یرسو یدلو ` قورعمو روھڈمەو

 زویکنا كنر به رداک | یے نسب یک ارد هد هدنار دَمِط هکراتاو ندننارفا

 ل جاو: لاغرا هدنتفو مه نوک یلاصو هد اضفر یش هس ج وایال

 یل یر مدهروک فیس کھا تدانع هدانز ند مش قرون غدیر دعا

 دنج هاب و هد وه نک رف هکر کم یدروکزوتا هوا یاب ن 1 هک رک ا

Ciموقرب و مدروواآ هد کوا ر باغ ثقورب  aهذن ورڈ فام  

 ردقوب ەکمدتارد هو هلاکت ج یر ينا یرمس یدرلش ءرولوا

 مدلنانوعد نو اک هلبا توعد یدشاردف> یااطخد لوا زاو شو وردر نام

 مد ےس دنا وس هجا ,dh وشو ید ازوازوسو یدرک هنالک هلکنا یرس

 نیسردوظ بواواد رک اش هیک هکیدتنااک !یرسررمالارخآ مدار كتلو تویخا
 رخ وناک؛لوا غردبا ممد نی طارفهلزااک ا نب ردراومداتسارتهدنار ضیدشا

 ندماسارخ ےک دو ردراو ہدناسآ سیا کا دام یدتایرس یٹدرلب ۳ منت

 ندب راقوب تر م کزدشمدیرسو a م ید ندراتدراس 00

 ایخو مرش ہدنآ ہک هر وک لیکوکز می کنوخ رروا زاورپ یک سو فوسا هعاشا

 در رُەنالس هارد راکا ةقرحألا 9 کرد ورود توس باک ا ردزاو

 دار ىح بابا ضحت ردک بالا اوشا یشن لوا كىرە اد لا
 هک با ہنس لوش 4 بلان زن زنا ناز هک , ره هک دم د ہن و تیرا

 ںی سرک رے دیوی تم و

 چک نوا لپ

 ْ هنن و سود دار ظذ كلا هَر ید ول وا ردقوا یور ا تو هدا

٠ 
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 هدنر زوارلب وتکم كقلخالاحو یدرولوا مارلا یضقم بودیااعد هلهجو لوا

 ےل ہے س نالو هدراکرب وردد لاق نداروا یرکلا فو رعم در یرافدزاب

 لضفا هیلع توبن بانج ارب ز ردعورشم كعد نوے رح نالف هدافدراب و
 ( ملا كيلع نيلث اسلا قم معللا )ردشل وا رداص ید ند هما او ةولصاأ

 ال الضاووک: ما )راصنالاب ام لات ردهنمانعم تمرح قح هدارو ار ژ

 نرش کنیم افرا :رفح اف ىلع اونوکت ما قر لا کادهف
 ینیدناوا رکذ ف ورعم هسر وئاوا لاوس اذدمب )رد هتسس انالوا هد یب ر

 مالسا "هراد لخاد نکیا ہدنئوابص ردیاوق كن اضر ىلع هکر دندبلاوم هرز وا"

 نالوا عام هتالو کردو باوج ردلکد من ام هندالو یعموت سو ردسڈلوا

 لصالارحو هذ ہسحول رد هخاکن را تعا ہدنفی رطو ردکقا دلوت ندانز

 كتباهاج لها نکلو ردلصتم هریاهاح یرنکحا كسن ارز ردلکد ہلغلوا

 دی زب ولاو یرصب نسح هدف یخرک ف ورعم سپ رد یرلحاکت
 یرلفدلوا ندیلاوم نوعکنا رده یراحاکن كنش وا رد اک یا طس

 كنب لها نایک سواط ردرل_ثشعد و ردشمام ری ور رض هشراتالو

 كءر> لسهاو نارهم نب ن وی* كت ہری زج لاو كءاش لها لوععو
 ہدنیدایع ہدنرلنامز هکر لدا یش نسح كن ہرصب لہاو جازم نبءلا
 ردن د سنج اا ودع نون اوم یس لجاذھ عم یدیارون و | تعجاههرانوب

 تب دو, ہلودمون ید هنسذ كيا هل اهچر هه نح ولا ماما هدناناور ضعب و

 هرم سد ( یطد-لا سافملان یرس) یاد هلل ادنع لا ررید ردشا لخادن

 رد هن سان ٥سس بوغ یو لوبم لود یرسسرس ردنر ے سلا ونا یس هنک

 بورووا هدناکد هددا دعا هدنل:اوا یرس رد: ناو یطقاس ك ءا یدر طقس

 یکیدریو زوجوا بون ینغچا كءانم یدررپ و صرخرو ردیا عیب را ہنس
 یرازاپ تب ووشراح راحت ےکس | هدهوررلیدید طقس 'بودیا تبسن ہط٭سنو2ا

 نوک اس اص یزوجواو یئج لا كءا:ء ہدزااروا هکک یراکدد

 بور ونک هبیرسبولوط یناا ك سو رب یر ک فور ء٥ نکروتوا تک ا

 ہدکدتا اجر اعد نددو رحم بور دم یک ۶ لوا یرس یدید ردیک ی “و

 سنو سد یدبد نوسلیا ن هو هک ی یابند اقا بول ار ی
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 ہرکص ندک دنک ہرزوا لاحو ید تدمرب بوڈود ہی“ ع رود دهز رجا

 تعب كناو لخاد هب یمګا بہ > سلحم هل غلو توف یسەذجو هیعاد هدننطاب

 اولس ەھالالاجر قر رطو یدتباذخا سیف س# بواوا یسهدرکت داراو
 نب ےھارباو لیضفو یدیا ندفوصتلها تاداسو حیاشمیا رکی دن کب ودا

 یظجرفاوہدمولعمیجو یدیاندنلارقا ك هرارسا سدق ءلراب ریغو هدا
 یدنیاراینخاتلرع یدیااهقلا هیقف هدهعف عویدیا هدالعا هجر دو یدیاراو
 هکر دشعبو ردهروک ذم یقانمو ردقوچ ییئاضفو یدلبا ضارعا ندتسا رو
 هرخآ ک ۔ِدارابد تعارکر کاو هلی ع ادو هیابند كسیارلبد تمالسرک | دیرع یا
 نداطدواد یدتا هکر ردیاتداور ندهرسسدقیخرک قو ر »ءو قوارکن

 انا رک تان یرابتعاو ردو هدنرظن كا اسد هکم دمرو 09 یرغ

 هب الا ( ودع ضع مهضعب ذوب ءالخالا ) قفورب هدنناب كناای دل ھا ميج

 مایا لاک مچ هدقدراو هنناب كنا ترخآلهاو ارةفو رظنءلیا جج ہلخاواربچان

 !یدروتوا هتو الخ؛مراصسهد داشرا ماق بو وا ب > ثراو یلصاح ی دزدیار ظن

 ینییدلوا ندن ادا س انطا و ارعاط نو زفا نددج یبارغو قر یرارسا

 |یناف لاععادوهدنشبشلازوب كنه وہ ترعهر دینفتسه ند ا و یعندفصو

 كن ہلسحمرب هددادفب خ رک هرسسدق ( یجرکلا فورع«باسنج ) ردشاتگ
 یصرایسوم ی یلع ٴی اوم یخرکلا زورف کت قور ەم ظوفحو ایم ردیع|

 ند هرات یا دا یکن یارصت یص یقورعم مد یدیا ندھنع هللا یضر

 قوص ادتا یدردہا تمدخاکا بواکهمالسا هدیدب هه هلل ایر اضر يلد

 هة بط تبعجو في رش ساح ییأاط دواد حش هرکص ردشغا ذخا ندنا
 بواوا ره ظع هّدح سةن رخآو یدلبا تادها و ناضایر ںولوا لصتم

 رددو دعم ندا ٹەراہک لب راتداهشرناسو یرعشق ماما یدلوارداق ه>ور -

 یدراربد ردب رجم قار یربق كفورعم بودیاعافشتسا هلی رہ دادغب له او

 زویکیا كن هب و تره یدیاراو یسالوطد هدشیداحا تیدانساو هدنامارک

 یدرک اش فو رعم نوکرب ردشعا لاقتنا ہدومأم نامز هدنرپ زویکیااب و
 فورعبرا هدنقوینیدلوا كتجاح ندننرمضح یلاعت هه | هب طة ]ای رم
 یخد یرسو یدلبا هیصوت وند ید هلی ا,اور یمدا صو اض یغجاح هتءرح

 لوا
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 تاقالم هلباریکتسدریپ ہرسسدق یونق نیدلاردص حش ےک ہتن یدلاق بولوا

 هرس صدق رپ ترضح هلکعد هلی و ان الومو هل وش انالوم هکدتیا هسلاحو
 ارپ باس:ج یدلوا عیاض عج سیفن سفن بولوب ترهش لیا یا الوم |

 هاب ایمان نیدلا ی ادم ید كنهداتفا باذج یک یصلخت یمور نا دلا لالچ

 بانج هن ردملاعروہنشء هلیا یبغ)ءدانفا ءانب ہیەروک ذم یان ور نکبارونلوا صاخت

 را می و وکرب : یدیار اوج ار هد هریصا ہدنئاوا برج لک ہےمقانم كد. ۳۹

 یرصب نس> یراب نیکح بولوا لخ اد هب یرصب رس سلحم هدهرصا
 بان ہدنلا نسح بودیا رث ان ہبیرج هنیلکعا ظعو قلعت- هبات ر نوک لوا
 تامارکق وح ندناو یدلا ںیہ سفنو یدروتک ِتدارااک او یداوا ران مو
 یاامارک هام هلن یخ تارک خوو ہور ۸ ,دشاروهظ هنوک

 قزاوخ ار زردلضفا ندناداع قراوخرأس تامارکو ی کیدا مگ تامارک
 ارزو یلع یشو دابخا 0 ضب رد هترکروما یرلکد دنا داع

 ردئاذلاب دوصق٭ هوا ہیلع تا ۳2 یک لاھ ا ۇۇ کک جارخاو ءاوچلا لڪ

 هک هلیار ظذ ردقلعتم هنلاءفاو تافصو تاذ كةح یراکدید يهلا ارز 7
 ندْا دحرکا یدیاراو هسهاا قرامعم هدهنع هللا یضر قیدص ترضح

 یدناوا مرا هن . رزو و ون هلتفرەمو یدغارودص هپ سڏ هداعقراخرب

 لکد زفلها هح رک أ یدیا عماج ین نوک ا كن امارکوب ید یم لضااار

 یا سپ یدیا عار هنب رزوا ی ہن هک تامار ۳ دن هاو تامار کا

 هل ہللا لای ملا صاص" رپ دو ی

 هللا ل صذ یالذ) یدلو مانترهش هدقاخآ و یداوا هیفوصخا کها طا سدرو

 كر ی دالو كن را ترمضح بوم 6 ظعلال ف ةلاوذ هلل او اشد نم هد وو

 هدنیس هپ رده لاسزو وازو تواوا شع نرس و عفاو ہد دیش

 دز هل رم 2 اط ایر ( یتاط دواد بج ) ردراشهرویپ اف رادلاحرا

 درج و اتم روه د یک" ردیس هلو روھ م یه * مئاح a ب و سم

 یدررب و نر: 1 هرب رب ندرابت هامدع هراس د میو یو اسار پولوا یراس

 ہت ماماردآ ۰ رس سدد قاطاارم ےڈ ندواد ن ناهس وا یرافب رشمان

 يدي شٹادخا٭رش کم ولد ندنا بو ډم اٿ هکر دق ۔یرکب هی امت ہللا هجر



KES: 
 |تنکلاوتلع هدنناسا یرلکدید یمچ هبږبحو نوس۔لوا ی رع هکر کردنابلوا
 یتساحەلدجہدھللدجل ا زم هديا ادا هرزواد وت شوخرب قآرف ردنوبدلوا

 یدردیا ےھف یآرف یادم هل رط فشک نکلو اذهیلعو یدروقوااه

 یکی راکدید*يها ینو هدمو رراددوصاوخ لء ن دیوار هش خ ویش هدربصم

 یدزال وا لکشمرب جو یدرابوس نآرف قئافح نکل یدا صح ؛یا

 هد دنوق مکه تن ردی رع نکلو ردیمج ما سا هچرک هک یدیارید بدبحو
 ردشءدیدج کلا رس سدق یلچ یدلا ماسحنالوا رکتسد رب بحاصم

 هز ریل یارب یرادنعتودناعم لرمصع لراارب زاایب رعتصاواددرک تبسما)
 یل وەیلع هللا یلص هللا لوعرترضح هحفک لواہدرلکدتبا ییلکنو درلیا طظاعو

 یرزداہم ہدقدلواحابصەل را ءا قطز هضافاوتد رغ "هدافایوروک هد هعقاو

 یدیا لصالا یدرک ارب زرابدید لا ) ادرک تدسما) بوپلنا طعو هرزوا

 تق رطنارب ورد رظان ہدادےعتسا هکیاب رد)ک.د ران ہلصا تفرعم ار ز

 ظوعو هدهسو رپ هرس سدق هداتفا د بانج یدلا ېګ 27 ند هثولح

 قو رس سدقرکتسدریب ترض>هدنس هءذاو ہدرامد یی دلوا ہدنددص تی صلو

 یی یسراف ناسا ید ل وا ہدکدید زکیدیا لفن ځد ندزعوذثم مزہ بوروک
 یدید زولوا قا٥س اکس ناس واهلي نسەلھ جد یرات رسضح ابالوم ك دزز ا

 ( ایسراف تحصاو ایکرت تبسما ) یبک یسەیضق نیدلا ماسح دج هةیقِ ای
 ناسا بویقوا مو ظنم جاقرب نده ریش یوم هدنظعوره بواوا ندنلسف

 روم ترضح مہک هتنیدبا ردبا هعیدب تاقیفدنو هل :تاعدح هرزوا قوصن
 تا ءؤاو هد هتسلا کش تاک یکیدتا عجب كنه رس سدق یادھ دوڅ

 رد روط سم هداروا قیعحو تابا صعإو روک دم هدنآ یرا دعمرب ردعداش هد

 یدرولو رانشود ) تش رد شع دهدزف> هداتوا محشر عاشرپ ندنعاباوباجاو

 هکشلواو ثعاب هتل وب د هداتفاو (مانیدرارید هداتفا ہجرک اک ۱۶ مایق هلکنا
 نادآیسحهددوسهر و ہدنسرانمرک عءاج هد هس ور هلفلو ازاوآ بوخ تباغ

 ەچ شا رباک | هرکص یدزرواوا مم نوجاعاتسا یآ قاخ هلبوش یدیاررپو
 ىع! كدلوا ہداتذا ندک هے ہدٰس هءاو هک لوا لغو ا نییعد ههیطو

 بقا ہروک ذم هک بویعا لوہق یب هفیظویخد لوا هدنراکدید لداو طوق

 #4 بولوا
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 کهن رد هعطقنم هدرفن ی دردنوا هکر دراو یس هلساس هقشاب كن ءرمسسدق
 نیدحاولادبعو)(داب زن لیکو) ههحو هلل ام رک (لع ماما ترض> )روناوارکذ

 ( یک انام نب هللادبعو ) ( یروج رهنلا بوقعب و ) ( یسوسلا بوقعٍ وا
 ( سی ردا ن سابءلاواو) ( ناضمر نب مساقلاوباو ) ( یرب طلا بومی و)
 نبا یلع یخاو) (یرصعغلا لیععساو) (یکیالا د حو ) (یسدقلاد جم نب دوادو)

 ندنیئرت و سب ( ینارفسالا دلا مج ) ( دمع ندلافرشو )( الال دج

 ردلصتنالایلاو رد هقشب ته رط یرصت نس > هکندناوا مهف ندعاط او

 و ۴ تاح وتو ردءان هفالتخاع وڏو ینیدناوا جرد لیک هد همان هلل سول و

 ردندنقب رط ءاسؤر امہ مس سد ی ازغدءاحوا ماماو یرصب ن هکرولک

 نزحار زیدتیارذکه جردی ریس نا هاکناو یدیا نرخ ابلاغ یرصآ نسحو
 ناک ) هک روظ هد ھ وب ترضح قاصواو ردند هيلا تاماقم ہللا لها دنع
 رولک هکثیدح لوش رد تاالد هاهم و و ( رکفلا ماد نازح الا لصاوتم
 بیرغارز (روبقلالهانم كسهندعو لسراعوا س رغ ك ناک ان دلا ق نک )
 رزک هللاح یکی لاح هد تام هکلب نلوک یزوب كنهنسک نالوا تیمو رفاسەو
 هروک ہری لاعن هزد | هر مظعا ماما ہ رس سدو یرصب نسح هکر دراثءدو

 ند ههنحولاو نسح ینعی یذیا یک ین مال نا ۲ع یسو ہت رضح لرم خ

 یردیقن هله ارش نوجا تماداشرا نک لو یداوالصاو ہفباذح هج رک یرب ره
 یدل وا برشلایرد نس>و ترمشاا سم ماما ندت_هج وہ یدیآ هدا ز

 بولوا تجر هموعلها ماما نوجکنایدیا عسوا ندنسح كلذ ماما فالف نەی

 یدذلوارشننم ہذارطا یک سش ءوض یھذ٭ و یدلوا ره ظم هر اجر مسا

 مسا ره ظ٥ بواوا تجر هصوصخ لها نس>و یدلید همالا جارسو
 راد ٰیرصب نسحو یدلبا ہرانا ہلفرعم راونا یصاوخ بولقو یداوا مر

 ردراشلوا یهاذ و د ردد ٤ت! مدق ہتیبطق هحردرلیضم» هک: لک د هتالو

 هد هماع ناسا هرس سدف ( ررید ید یار بہیحو یمج بیبح بانج )ا
 كي رع مک ارز ردکر ک كءدیمعا هک ردطلغ یراک دد یھ ببہح

 نوساوا محصف یناسا کر کر رد یم هالوا ندنسلج مچ هکر دیدض
 دد قاتنما یمججو ردنلها ہ رسا یک ام رم سدو نسح هساا بدح

TS 
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 یرصڈ نسح نیحر 3 ض٭؛ و ردراشمر وج ردازس هلند رد هر ز وا

 زوفط ناسغط یرارع تدمو یسەنس ی جم وا كره ین دالو كني رلزرمضح

 ترضح یرصب نسحرابضعب و بودی شسصنرد هدهب رج لاس یک یازوب و
 یعنوازو كترعه بواکهاند هدقد)اق هنس یکبا ندنتفالخ كن ہذ علل |یطررع

 یربقو یدیا یظعد مشمیسهزاذج یدلق ی ناف ماع عادو هدءرصبهدنسهرغبجر
 یعاعس ندھاع هلل ایر نام ترضح ك:سحردهاک۔راب زالاح ہد ہرصب

 راک | اذھیلع ءان ر دراو یت اور ندام4۶ هه |یضر ندیرعغو سابع نباو
 ردشلوا یق الم ههه جو هلل !مرک یلع ثرضح هد هرونع ٗڈئیدمو ردد ددا

 ءافلقلط ءنکلو رددوا ے رے هد هرسسدف فی رشدیس فاشک ةه یشاح
 نده اء هللا یص ریلع ماما كنسح ثیدحلها وید ردلک د مزاتسم یاور

 سابلاو سن ءاقلا ہئسح كن ییعماما ند: وت ردراشمیدردلکد تباث یت اور

 ہیا رس سدق داب زن لیکس فن ہنسح هکلب رد رالکد لئاق هنکیدتنا هقرخ
 یفاح انی دلا نیز حش دنس هیشاح فراعملا فراوع نکلو ررید ردشلوا لصتم

 راک نع ارباکو روطسم هلهجو و ہدخیاشم تازاجا هکر دشید ہرمس سدق
 دابعاا بر سدقا ضیفمہن ہو داشرا باتخآملطم هکردروه شم هلب وب ہلثاباوا لن
 ىلع ماها ترضح ینسوفن سان یرا:رضح ۳س و هيلع هل اللص مرح لوسر

 ید ىلع ماما بودیاسابلا اکا یخد قیطا هفرخو لاصبا هبدهجو هللامرک

 ةلساس هرس سدق قحلیععماو یتعلاب یهتنا ردشافلصاو هیرمعب نسح
 هد هرم هاد س بودا مو دهی رصب دنقور ىلع ماماتربضح هکر ازاد فن ول

 ہ:سلج نس> ہدکدتبا جارخا نددعسم ءارابدنکو مده نررمن لرارک ذ م
 ردات لوا یز نسح ہدک دتا لاوس وید ککیدتیا لقتردەن بویلبا رو مح

 كحرب و باوج ويد ردشلوا غلاب هزب ندمالسلاو ة ولصلا هام هللا لوس ر

 یر صب نسح وب دردراو ربخ را هدنود بودیا ظ> ندزوسوب ىلع ماما ترضح

 رر ەد زکحةقرخ سابلاو سفت لاصيا هنسح یکیدننا اشنا هدنسلحمیبءرمسسدق
 |یک یهیدلوا E كعا سفن ذخا هلا ےہ [عسج تگ 2اشلا دنع اده عم

 روص:« حور مکه تررھفگ ید ہلا هناحور ته هد ااا یل

 دان ز نب لیک هکر د راش عدو یدابا ىلع هجالح ح و ءرکصند هنس للازوب

 ٭ سد
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 ]اما رض یدنیج راد رف يعل رد ےن هفیلخ لصا كن ههحو هلل مرک |

 نسح ماما هکردوب باوج ر دیا طسوت هل هجون لیک دنع هلل یضر رد نسح
 رد یآ یثلا ارز رد هلا هنظاب و هرهاظ تبن ط3 یفالخ كى ہےنع هللا یر ۱

 یدعب ةفاللا) بواوا نیلسرلادبسس هقياخو نینم و! ارا هنماقم یراوکرزلا
 هکر دهنظاب تفالخ هسدا ى اح کلیکی دلوا هلک دسم هلکنا یرس ( هنس نول

 یناسولا ةفیذح یتبسن هب هجو هللا مرک ىلع کال کس ردرئاد ہی هلساسآ
 ده ذح کرادی شما لشو هو ۳ |نص هلل !لوسر غ هلل |یطر ۱

 نالوارسب>اصره نکلو یدیایرشبحاصكءالسلاو ةولصاا ہیلع لوسرا
 هنع ها یضر قیدصلا ركب ونا نالوا یعاصرک ارس هکلب زاکوا هغلخ|

 دیا و هولضاا لک هيلع تلاسر بانج یرو وا ندعظع رسول ورد هد لح

 هد توو تع زعو توعد تاعا لها ندفارطاو ترشابم دا سا هکم جن

 اقا هک ات یدمردلس 4یرمع ندا« #ع هللا ضر رعو رکب وا یرسو

 یک قتسف یرلناهد هلراتاوا مسیحاص شبا رابذلب هدقدلاق ا حزب همکف
 ہار کاپ نهسوک یرارسایاه هناد یک هدافاکش نامر هسخو رولوا

 مولعم هرس سدق ( یرهبلاراسب کی نسح دیعسولا بانج ) مهفاق ردیارتس
 هکر د ص وصخ ح الط صا یراکدید مهرارسا هللا سذق هدیق> ماظع اشک هوا
 یک ی رگدید هللا مھجر هزاراس و چل | یّصر هه اگر ولواقالطا ایطعد

 نوسلبامئاد یتزع كا ی لات هل | هک ییک- هلن ازعاردلو هیمادارارساو سا دقتو
 روپ وربخ ندا هکر دشلوامقاو اب وکر درمه طر س نداوسامسپ دفتوردکید

 یانعمرد هلن و ید ی اشماو هللا كج ر رانا دارا ہللا یضام هغرص ن وكنا

 نددیحو باک یردپ كن هرس.سدقنس>رداوم هزانواعد محاور دربخ ہد ما
 ارد ناس هدهربصب لسفسا گندا یر تدع ھا عر تباث تدیزآ

 ند منه هللا یطر٭رھطءجاوزا یس هدلاو كز ہحویدیا شدوا یس ند هبصقر

 یس ا هدلاویدنا یس همذاخو ہں راج كاع هللا یطر ہار“ ما

 ہنسحو یدیارر و هن زنغا كنا ی دب ماس ما هسلعا نسح ہدنڈو ییید وا

 یاب زتاخاضقف نانا تفالط تولز الاضاح را یس كا یا وو
 نهج ناسا ناغ جر یعفاش ماما ندیلاک | اا ےظع نارق یلاحت ہللا م



ESS 
 )تنه سس نت سم ت سس سس ا ا ا دا

 قشع رد ليسو هنازءم تروص ) هدا ةر طا زاحا ( هکرار دید ندنهحو

 ردءحار هر قیقح قاسم ىزا ەد ردتقیفح قب رطەلغاوا هرریع دف طا 7 قر

 زالوا ِتقیفح للع لضاو هیلوا قشع هک هدناو ردهعءاج تهج تفاطل اریزا
 یکی د دز اولتطزغا هلکع د لا نبا تیافک كم لاردا ناما مج هل ارب ز

 !یعاج تذل راک نینع نالو !قشعی ندنهجو ردحاتح هخءاط هکلب

 لیچ هک ردینک یعاو نجلا اردا یلسع توالح هکر دراو جازملارورحو زاب
 نکلو رد زتساوسام قشع سب نانا قرف هلبا هنیاغم ی هنتسن نالوا میقو
 بلط هکر دیلها فلک هفوصتم ارپ زر دراو یرافرف كن دیفوص ليا هفوصتم
 ییاک ءاسف هسدا هیفوص ردرالنام 4 اما مو ناوضا ن وا ر وضحو قوذ

 هدهضراعروهاوناس رد»د دیحوت قوذ کلب ردراشلونانف ید ندفو ذکر دلها

 ردهد ها ہا هط,ض) تش ردقوح زوسوز اسهدنلها ترا دکر دن٥ راج نکلو لکد

 عاع“ نیا هب شرا ( ددم آم ہدبآ ما زآ زس ها هسا ۰ راج لوا هةشاع

 بولک هروهظ ند هرنق نالوا لتس هد هب ولوم نازوس قشع نارودو

 ہکاخ نم ناقشناعیا ناهشاعیا ) یونشم هنلوا مهد هلزوک ردشاوب دوحو

 نت لیک با:ج ٤ مک رزرپ اىد ناب رطمیا ناب رط»یا ٭ مک رهوک ارا

 بقانمو هد ٭ ولوم هل ساس هخ رک یرلتربضح دانعالار ورتس هل | ہرسس دا ز

 هد هلساس نالوا هدرالګر اس و هیس هلل ا سدو هدزاکت سد رن ترضح
 هللایصر یضتر)ایلع ماما كن هرسسدق یرصب نسح تانج بویلواررح

 ندنه> یفح هنلوا هة ىك تاد یلیصفت هدیغاثنابواوادیقم قفالخ ندهنع

 كي ههحو ہللا غرک لع ترضح دان زی لیک ہدەسیا یدناوا هو الع هةل باس

 هنطابرارسا ةلرکو ہرفاظرارسا رک یدیایسومانو رسبخاصو ییحاصم

 یدنک تودیا الا تن رط هقرخو یدتیا ناکا نفح ضف نوعکنا

 یدتی هتیاغ هلتظاسو لیک ثفرعء هل .ناسو یدنک بوب وغلا هفیلخ ہنماقم

 لیک ارب ززا هوا اطعا هکر ش هکردتیلباف بو دادع:تسا هک وا یدو
 جاج هدنش ران یت اسکس کلن هيا لضع فا ہیلع ۵ وبن ترجمه یرلپویضح
 یر مد ندبح یىی اوحا شق ءب هرس شدو تالیکو یدناوا داھ او لنڈ ہدنلا

 | یضترلایلع هک هسروشاوا لاوس یل اع هللا ءاشنا
GORNAےہ و یم  

 ےس ےس طس بنت

 # لا مرگ لپ

 رولک هد قاتم ك هزم یقه د 1

 ۰ں شی شب



 کم

 | تسدپا هلباوص ج وار الثم بواوت کال هداب ز هد هن ذره هرکصندنقولوا لء |

 حاشتحمەپ ودر هدد و یدازالوا صقننم تولوادنا رم هذاا ارز یدہارزولا

 ید دروازا سو یدیا رواوا دود ردقا ص عر جاعا شرافرب لوا هتاوا

 ردکر که رزوارمسوا ہدکلاس هماعو جاتو هقرخ هتشیا یدبا هله جوو لاح

 هلل !لوسر الم ردراو یساهالاح كموسر نالوا هدلواردصو هل وب نتاکرب هک ان

 یلاثاو :ادر طط ہللرج۔ ضب و ءادر ضابب وابع هایس سو هبلع هللا یلص

 رواکمزال هبشت هم هکلب وراپدعا سبلت یزمرقنوتب هچرک اراش یکراب و
 یدوکج ان ہن اب یک مگ یا رلددرویب ر دنا كب رع م اچو رلیدتبا یهنودآ

 هنن رز وا سوب هلک ضا دوخاب و را ردپادن هلب وش ناه نر هماع هکلب

 ل۶ هل-ه>وو هدنافوا ضعب مالسلاو ۃولصلا هبلع هلل |لوسریدزرارص

 ادک هالکو یهاشجاب اک کو رد ہلکے موم كني رلکدیک شا و ردراشةبا

 تلاسرباتجؤ ردعباش ہد هڏ نالوا علصم ند هک هالک هدراصعاوب نوساوا

 هالک یدراردیا لالظت سا یب و یس هراپهکرب نکردیالبا یر ہثعہلا لرق

 یردق كمو ر یالنم ة كس )(رقفلا هشنل )رد شلواذخا ندا ناب وا وء

 رایدتیادنب هما هابس همم لادعب و( رد هداتفا ماعرادره یکیک ٭ رد ہدایلع کپ

 مهاوخ هکنوج) تبب یخدو ردشاوا عقاو هله جو لوا ینوکه کم حف مکه

 زارنا مر عا ( مکی ھاجو رفاز ےس یلع نوج ٭ مکی ھآ ت سر

 ہعفدرب سو هيلع هللا یلص ایننارّعف ترضح امن قیاقح ءلاپ هتیبآ ادخ بانج

 ہلا حک یرسو لعا بویلب وس ەنسنر ند ههل ار ارنا همجو هلل امرکل ع ماما

 نیم بوب وڏ هن رزوا ىلع ماما سار یر ہی رگ وراب دلبا هصوتو د

 بوک تااحر هل ءماما نکلورلد دید هل وس ہر ع ینو نواص رکص نددیحولو

 ندریئَأَت كلهآ لراو یدلوا ناشکەآ ههاح بارب بوراو قحاوارداق هک چا طض
 تاماق می كحدا میهن بوسک ینا ناشر بوی ید نادقرب هدهاحرم

 نابشوا نەي كار ءیدلاق هدراءاقءلوارث انلواویدتاروهظ ندنا هیقسوم

 ؛یزاجمو یروض قٹشع هک رد كيس وہ یدلہا عمجم تارا وح نوش ەےنفارطا

 نطاب ناونعرهالت لواو یدلاغوج نینا هآ ندن زو عامسو تاماقم ہدنقبقح

 رداقلا هل !نادح سرد تروم تن هک انیدلک ندنر ا: طاب یلصا ارب ز یداوا
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 ترمضحندرابرا مج هک هرس وناوا لاو درد مع هللا یر ید م ترضح یرخآو
 دک

 قبقح مداو ندایلوا لک ھند ہللا یطر خد ن رونلاوذو قورافو قیدص
 قییقحمدآ هدتنالو رم نالوارهاظ سو ردشلوا نطاب و رهاظ بطقو
 لصفا قاقتالاب ایدنالادعب کت ردکرکقّملوا رابنعا قیدص نر ضحادتا

 هيه ساس هکلب لکد د قرقحمدآقلطم زمالکم زہ رد وب باوح) ردوامشنلا
 هسا ہلسلسادتا هرکصند إسو هلع هللا یلص e وَ نالوا قلعتم

 یرهرلا همطاو ند نهنع هلل |یصر هرهطءحاوزاو هب وہ تاب رد یل عترمضح

 ه> رک هنع هلل | یضركن هل ءافلخو ردقو» لساسزمیرعغ نداهنع ها یر

 ہلسلس یاهدنم اماف راربد یرعو یرکب نوگنا ردلصتم یراتی رذ صعب
 a و ه>رکا عو هزع هلل |یضر ردیلع بان <

 نکلو یدیاراو یمالوطدب هدنفرعم هز هللا یر كل هتدص ترضح
 ترا اشا ,ند لت وو هدرازآ مهدی زم م نالوا هد یل عبا نج

 و كووصتو یکی ا ءاو رھحو قو تو ریسک الع ردق یا

 ات هفرخ ندهالا لوسر تسدو ندعحتسدوردشءازر«ر هتناح الط صا

 |یسقلا تدا لال الاف ردب ونعم یسل: ندمح تسدو ردد شا

 هدژیدح ول ارز ) قلایدبع باق یتعسو نکلو یا الو یحرا ییعسوام (

 یکی تبداوا لقشم ینا نا تروص سارا هکر دراو هیدشت ہسابا یلماک ناسذا بلق
 هکر دسابلاک | ہللاءام“اہجو نم ہجرک ۱یداوا طرح هل ھج ولوا قحرس خد با
 هلن | لوسر تسدوردلد ۰ ۵لحو دوحو تش ز تعا قفص ها ی وداق كىا

 هلا هجو هللا مرک ىلع ترمضح م كه تنردیسحیسلت ندمالسلاو ۶ +7 و

 هار طح نینسح یرلرمارک نادنزرف نالوا هنالهانابش همطاف ترضح
 هلع هللا یلص مرکالوسر ہللا صفار نوکربار ز زر دابع لآ مھنع هللا یطر

 بولآ هنا علوا یمارکت اوذ نانلوارک ذ بولوا شوپ ابع ہایسسرب سو
 رلیدلوا شبا سدلتیابعلوا هسوکراحلوا هلیاراتعاوب سدرلیدمچ ہرشط
 دن هما هر یلعرس هلی رز زر هنن هدنفورب و یداوا لعتسم یراناا,ءاربز

 ناسایط الاحاک | هکرلبدتبا لا راو اخرا یرغوط هنب را هقرا ینجوا بودا
 ہکردوب یهلارس هدکل هدان زردیسس هدا ز كن هماع لوا ناسلیط لواو زرد
 رس ==
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 فور
 هدافوو یدل وا لخاد همالسا هرو نم ٌدمطاو هدودلوا توہ نامز ہرکص

 رل,دلب | نفدهلبلایدنک یا تولوا رضاح س و4ا یلص هللا لوسر ترضخ

 رداموردب یو ندفرط یبا ہ2 هللا صر ید ماما هکر دوب هجو یھ واو

 جد بلطملادبعو یلغوا بل طاادبع بلاط ولا یردپا رب ز ردیماه ندنناچ
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 || ردلغوا ك اه ینیددساو یزقدسا هطاف یس هدلاو رد د زرف كہا

 ییرگب ند هيا ل صفا هل تهب وبن ترمضح ترڪ هنع هللا یر مامان دته وب

 تداهش هبنرلدان هدزسهنس جر 9ف كنرعهو فب شق هاد مدعم هنس جب وا

 ا لع ماماو ردشلواز “ہلیارمع لاس ج وا شا همجو هللا م رکی لع ماما یداوا
 هل هما لو رضاحج هد هکمنلاطوتا یردپ ہدتقو لوا ہدکداک هیات د ہذع هللا ی ضر

 یت “آ بودیا مودق یردپ ہرکص یدبا شنا عضو دا ما كا یس هدلاو

 مولعاازع 3 ہل مو دی یک یل هم ):یدلت وس قلب ول بویلہا عضو ىلع

 هنع هللا یطر ىلع بانج ہکردبلاع لغو یھٰلا ماھاا بع ( ہمودازعلاربخو
 | هنلاسر بانج بل ط) ادبع هده وبن تدالوعباس مک تن ہکردشلوا عقاو ہدنقح
 ع رک هجو یگ درد رد الا ترس ہدح رش ودالا یلپصفنو یدلہا' دی سرو

 بودہا سکعوترپ ع ولرب ہنیرب رہ نداہلخ ندنوترپ كن وبن بانج ہکردوب
 || نام ترضحو لدعوترپ هرع ترضحو قدصوآرپ هرکب وا ترضح الثم|

 ]|4 هه>و هلل | مرکو هع هلل | یضر یلع بانج هدک دتا تباصا ایح وتر

 ا یلعو ملا ةنیدمانا) ےک هتنیداوا"یضمهدازندرا رٹ سو ؟یضتسە لیا ءور

 | | هاسو هیاع ہللا یلص توبن بانج ہکردراشمد ندتھجون ردلاداک | یلاثماو

 | | ىلع ماماورداببالارسو علا ماما ہباع هللا یضر ہکرد یل۶ ماما سا برقا

 | أ هلل |یضر سا,«ترضح نا هلن ادد بانج ردند هللج ةقناط یرلکدید دارفا

 ٤ هکر ولکهنش دو ردشلوا نطابو رهاظ بق هدزتهالج ماناو یک او

 || یک ی نیدلوادلاو هدنروص ہراتاوا یعساهییع ینو( مالا ہنہاوبات زاوانا یلعا)
 | | تفت رط لل لزاها هدح قرط عجب ولوادلاو ہدانعم ید ہنما لماکا

 ردرشلاوپا ہدماسجاو لوا لقعہدحاورا یلوا كنیم مدآو رد ەیھٹن اکا

 || ردلاسر بانج ندنتھج توب هدمابسجاو نیما لی ربج هدحاورا یرآو

 ۱ ہھحو هلا امرک لع نرمع>لوا ندننه> تدالوو مالساا و هولصبلا مه

 0۳ جس
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 ردهدلب لها ساب بلاغلا بسے یسابل كنهفناطرهارب ز رد ہنیرزواربغ: یو سر
 ادقتافح اماف ها تاغنلا هموسر کد وا یلھا تمالم هدابز و دهازقیق هکر کم
 تنا زا ےک ردقوش رولکم زالقلواءاق تمایق ا ارز ز رلکربغد

 رد ردان قرامو دهاز یک یمدلئاوا رد دعا لوق تلف ندندآ دعتسامدع كفلح

 هک دیس للوڈرلیدر وب( وادرت مول لک :Ja وا هل یمر)یرصب نس> نده جول

 لاح ید هکشیارولو یره وک ن دوکو رد شاد( نو موه ف هام وب یوتسا نم)
 ینسالیٹساو طاسن كنابفشایمایف لتمایف هکر دنمایق برقاریزرد هدلمنامویفاموپ
 رولوا هروک ه ضد رهبیبط ارب ذ روک نامز رخآ ؛یدم نوجنار دبا اضتفا

 هلن ادسا نینەولاربما) ر وا, زوب جازم ہللاحی کہ نکس هبن ںیم قیس کلو
 هنع هلا یضر ہدنعح ابدا زور و ہللا مرکب ا بلاغا

 ماو 6مر کن یاد ك ٦ ی ام هللا ہکرولئید ځد ہھجو هللا مر یکی یدلنید

 تويک لوا قالطا ہدنقح مع هللا یٰصر ہرا راس ترابعو و ردکع ا ۱

 هکر د وہ یشیکلوا ردراو یوهجو جاقر كنصاصتخا اکا كه>و رکن
 کم ار ز هنع هلل |یضر رد یلص بانج نالوا مالسا دن رک ادا ندنابہص

 هلو | لابعااربثکو لا اره ید بلاطو بای ردپبولوا مقاوالغو طے اج

 هللا مرک ىلع بانج پودہا ضب وفن هنسهناضحو اسد هری رب زہ رهكندالوا
 و و مم |یلص هللاِلوسر جد یەنع ہللا یضزو ههجو
 ہدکدربا هنشاد ید هنع هللا یضر ع بانجیدیا شهر و ہن راثداعستمدخ
 هی هنعهلد | مر لع بانج قوا عمه داعم توبن سو هب اع هلل | یلص ماعرف

 یالسا كندص ردراشعد نددسو یدلیا ل وق هدقدت وا مالسا ضرع

 7 ولب یگ فیلکت راس ناسا ارز زالوا هلفا قابا ہلغلوا یص رد نجس
 همانا نا ا لام یر نا رو ہزار یاب ار لوی

 لالا قدر ظب یرالوصو هناههاو ءابآ تاجرد هدنرخآو راردیا لاتا هنیرزوا
 ی>اصض لات كداقم لوا لاح هکلب ردفا کالا قبر طب کلب لک د
 مع هلم |یصر یل ماما هکر د وا هجو یجکیاو ردیتفص كن هثسک نالوا

 هدک دا دارم مص رھ“ هدیلهاحنامز مشاهن د سات همطاو یسهدلا و

Eید روا وا عام هز ےس هرکس نکدا هدننلوب كي | هن هللا صر یل  
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 هک ۳٩۱

 |ءارکو هطسا وب رک ر دتا جد قل رط يا ہردیع هللا لھاو رد دماع هجو

 ردرلکرنشم ہللادنا ہدذخا هطساو الب هلیا ر ظذ هسنااک كتماو و هطساوالب
 یدیاراردیاذخا ندنوبن ترمضح هوکشءیچداینا و ندا دنا نطاب هقباس مئ ا ارب ز

 كتماوب اماف یدہا هطساو الب كناساو ہطساولاب یسا توا كا ندنهج وہ
 هکلب نهرک هطساو هن رلاراهلب اب ال ضفاو ةولصلا هيلع تلاسر ترمضج
 (لینارسایب ءادناک یتما ءالع) هکر دلو ادراو ندنهج وی راردیاذخا تاذلاب
 ثما الاح ةكلاو ةولصلا ہیلع توت ترضح هک ردراشعد ندا و و
 ی الو ڑوو هدر طم عرش یو رولو ردہفاب علدەتمایقڈیعرش اریز ردە دنسارآ

 ندنز وب رهاظم نکلوردرب یناحو ر رسو یناجر عرش هکرد هدبطف نطاب
 لااسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هکنوح ردەدکشکب ولوا لسلسڈ مایقاا موب ىلا
 یدنلواراتعا یخد ہدنایلیاذخا ندا تالذک یدو ارات ءا ہلساس هدنذخآتا ذلا|
 هلباس هدناو رار د رهاظ ذخا اکا هک ردد دح ذخا یر هک ردیکی ا ذخاو و

 نو2ا ث.دحر هنع هلل | یر راجو ردمولعم ندەتس بک مک هت ردربتعم

 یدتیا جا یتردح لوا ندیوار ناسل بوراو ہرص٭ ند ہرونم هنیدم
 نآرف هکر دنطاپ ذخایجدیرب و یدلاق نداروا كا تحایسو رفس نوا عو
 دار هل 1۶ هدننبآ ( ۶!۱ینرز بر لفو ) هک ردقاوذازعو ینیاغح كثیدحو

 هللا لوسر هدک دتیا لوزن ( صعیهک ) ردمالسلاهیلعمضخ عو ردیهلآ عوب
 دا مالسلا ھھیلع لیربج هدار وارابدر وہ تاح سو هبلع هللا یلص

 ءيلع لب بج هکر دل وا مولعم 01 یدید كداب هن نسیلیک کیدل مب

 ہکلب لکد یتقرقح هسخوب ردیتروص كلع یکیدتنا میلعتو لہٴرنن كمالساا
 مع هل | یر مارک هافلخ و مالسااو ةولصلا هيلع هل | لوسرو ىل امت هللا تعرق >
 هکیدنلوا مهفندنوب و زولیب مهرارسا هل |سدق ماظع ءابلوا نالوا شب لکو

 ردابکلهاور دلنک نالوایک لسرو ردہبکل سر ءایلوا ضعب ویک ابن ایلوا ضەب
 لاوح الا بسح یوتف یرهاط لصاحا ر ولوا هداسر باک و ردیاک ف ارز

 یکلواموسر نکلو ردیقاب هل سلس هج رک دنامزرخآ کا اصوصخصاختتالاو

 شا لوالاک یقئاقحموسر ہجناکہنس هنسژوییکیآ كنه ون ترو ردلک دموسر
 |لةیافح ءال هلرکو رهاظ ءالع هلرک نالا دہ ینا بودا کارت هرکص
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 هزع هلل |یضر هیحدندیاکگاو رد رهظع كلك لغعلب ربجو ردقوب یسهطساو
 یدردیا لوزنهدننروص هیح دا رثک |مالسلا هیاع لارج یدیا برع لاجر لج |

 هکیدلوا كعد ندنفرط یقرضح لال اوذ هللا ا وک یلوزن هدننروص هبحدو
 ردقو هنس ی رغ ندا و نسح هدکنایم كنم ہلا من داد

 ردیس ہلماعم نسح هرلنا كايلاعدو ها“ یح هکر د راو هد زم ید هتماو و

 نالوا هدهبروآق ےل والہ لب ربحنالو ادطساو هللا لوسر هر !یلاعت هل | ارب ز ر

 هکر یکی لب زت هطساو الب کالیربج ییعموب هتشیارواوا هل رج ید تالماعم
 ر رع نوےکنا ردع وج كنا-:ءمو ظعاو ردع رک نآ رود ترضح

 ناسناررید یمن مالک هنآرقو یدیالک د رحم ندنتهج یظفل ەسنا نیلوا
 هلل !لوسر هکردراو ھی لو تالک صءب و یک وک دید ی و 5

 هک كعوون و ردشعاذخا هطساو ال هدحارعم هل 3 1 سو هہيلع هللا یلص

 زرد نار ڈاک اہک ی کد نا رو ا ض٠! و (لوسران ها)ردهلب هل ظن سيضع

 یک ر ارمسا یرافد 8و اعنم ھجارعم ردەلیسانعم هکلب لک د هلم یسیضءب و
 ندلیربج لس و ہیلع ہللا لص هل لوسر هک ردراو ید هیهلاتاک ضعب و
 ثاذلا ید مالسلا ماع لیفارساو ندلیفارسا لاک هو ندلساکیم لد رپجو

 هب هحاف هروس ہک یک لعس!ثیدح ردشِِاَدَْخا ند: رضح ی اعتب جاو ںانج
 یظاو دافتسم ندّعح یسانعم لر هلوقمو و ردشلوا دراو ہدنغح لص و
 نآرق كنيسدف ثیدح هتشیا ردفاضم همالسلاو : ولصلا هيلع هلل !لوسر

 مالک ید یسیکبآ ہکردرب ہدانعم نآرق ہلیا ثیدح ینعی ردوب یقرف ندیظع
 هف>اعیج یسانعو مظن كم رک نآرق هک ار ردلک دربارپ ہدساباو ردبهلآ
 ردفاضم همالسلاو ةولصلا هیلع لوسر یظۂا هوا كنب سدو تیدح ردقاضم

 هسِد' نیم نآرقو ردقوایخد یش نالوا فاض مهقولعار ز ردفوام وکلا
 بانجو رولوارفاکه تسدد ردقولخم هسوکرب و ردقولخمریغ هکر دیلامت هلل !مالک
 یر و ھطساول اب یر هک رد زاو یس هداشتسا ندعح هلهح و کا كلاسر

 هللا عم یل )دکر دشهر ود تو یلنا تراشا هد یف نالوا هطساو الت و رد هطساو الب

 ندصاخ هجو دوصقم اب ز ( لےسرص یبالو برم ال« ه3 یتعسیال ثو

 |ردەلسلسلا قد ر طلا مال سلا يلع ل ربجتطاسو هک لب وشوردنابب یتذخ نالوا
۳ Sa HRS A ale aka aS REESE Aaa arg O, 

 ٭پ بو ےک



 تن

 یس هلج و ہدنفاضا الو هد 1 تیا هلل اس 1 )رد هروک هناذ ےب رم

 رددوجوم بنا رهعیچ هدهسی نالوا ققحت هلا تیوهرس ارز ردلخاد
 ضبف 'ہلسلسو یکی دلو ا هلاوح اکے سا هنّوم عیجو نطاب ورهاظ نو چکنا
 ندلبت اکیم لیت رنج سد رولوآ لصت* همالسلا امملع لّیاربح ندلیئاکیم
 رک مزال یوا لوضفم نیبااعنالوالْفاسره هخرک ردهغاشا مالسلاامہباع

 هنا وا لضفا مالسلا امملع ندلننارمج لم اکیم ردلکد هل وا هدار و نکلوا
 ةدارالارهظ لت اكيمو ردادعلاو هالا رھظم لبفارسا هکر دراشلوا بهاذ
 ةبا را تعا یل وا ہکردلوقلا و للا ره ظم مالساا هيلع نا ربحو رددولا ۲

 (مالساا هيلع لار زعو) راد نیمالاخ ور ہلباراتعا یب ,هنکاو سدقلا خ ول
 رواق لہلذ یرلنا هل انفو توم بودیا هربابج رهق نوجا ردیردق رهظم ۱

 ہی وک الم کلب ردلکدلخاد هدد لاس مالسلا هلع لیارزع ا

 رع بانجو مالسلا ہیلع ل اربجو رولوایهتنم مالسلا موملع ہدلبئاربج هروک
 هدنراتر صح قورافلار عاری ز ردهددحاو برمشع یسیکبا هنع هلن ایمر قوراقلا
 | هکردشهر وتک یهنو یما یخد مالسلا هبیلع لت اربجو ردراو بلاغ عرش
 ||ےھیلعابنا طقف ردشاکبطقش شبیرکم هد ماس ماو ردنرابع ندرلنا ع رش

 هدنکا هموحهتماوت وردقو,ہسەیر کد ہدحرش هدالاب ردشکقوج مالسلا

 هارفاو باطقاراسو ردلاع ماوقرادم هکردراودوحوبط هدرصعره هیوا
 رد اق هنمافماتنا رازوپ و رولوا « دان ر اکو ك ترد یغرکب زول هدرصعره

 | ردراشلوا بیس هلاع ماظ نطاب و رهاظبولوا ما ها نا فحویارشنوچکنا
 ۲| رداکد طرش قلوا بطق هدداشرا نکلو ږد طوب رم هرانوب تقی رطهلساسو
 | ردقلو یلها نیل نیع نالوا طرش کلب یکت نطل رده رغتیبطق هکلب

 ۱| رولو دوجو هلبا قح لج دوجو بطق رولوا ددعتم ہدرنصعرھ هسیارلیو
 | تراشا ہدالاب سو هباهگاو هلآ ی عو ہیلع هللا ص ( نطصلادج ترضح )
 | ندنفر طی هتتم ا ةر دس هليا عطا سو مالا هيلع ل دارج یهنورماهرزوا یر دناوا
 1 لوزن هیاروا نی ہدق ندالعا شرعارپ زردمالسلا ہیلع لناربچ مام هکر ولو ادراو ور

 ال (هدنسارا هناشلج یلاعاو هنا“ قح هلی لی ربج ہدا وذ اول و ردشغا ی دو

 را تا مالسلا (,ہھبلع لرو را هنو لیئاکیم ه ندمارب کک دلم
rer 1ںیم کش جین یش و  



 تر
GFEسسم ہت سص ی شٹسڈڈمی شش ست جس ہہ سہی ےہ ںںش شش ںر ںی رر یر سو و و سس و 2 . 

 ی هللا هکر دکید هلن اد, 2 ) مالس ۱ 73 قم کیم )رد راربارب هدماه)و

 ضب "بل ورد باللا هلع :فارمسا یس هبنركناو ردب ردو

 e ول ماسلا هاج لاک ھو هد اکیم ندلیفار ازساو هلیفا شا ند اعتق

 هیحور ةي ونعم قاز را لرکو هيدیسج هر وص قازرا كركر دقاز رالا كالت
 | ری ذو یا رددوجولا ةکلمم ناطلس إسو هيلع ہللا یلص هللا لوسر نوچکنا

 یدلوا ماف هث رپ هنع هللا یضر قیدصاارکب وا هدنضرا ہجوو یدلباذاخا

 ةواصلا هيلو هللا لوسر ہلا ی, بط لام كلذکوردتفرعمرھظم قیدصترضحو
 هد رک اردو اقبال هترازولوا نوهکنارد ا راتمدخ هتسداش همالیااو

 تفالخ ارب ز یدیا نام لا ناسطلسو تق ولا بطق هدنتفالخ مایا یدنک |
 هللافتاو رد هرکضندلاسةتنا هنوطب ندنروهظ كه هلساس ر وهطوا

 ہلیارھاظ فیسو ردنراشا هنغپ داوا ہيقیقح ءایحا نسالماک | ینیدنلوارعیمز

 ۳ یاد ضەلوتمم ہدرکا داهح طب فاسو ررډ دیھڈش هلوتعم 2

 تفلاخم هر هسا ډ ی داوا ټیم نع یدلوا هنن ره ند کیو هنسکرب و راربد

 ہدئیدحو كعد یدتبا لاقتنا هکلب رواوا شالوا شبا بدار نوهگیدتبا
 هل رب ند هلحرب ینعی ( دادیا رادنم ن ولعن لب نوئوعال نموا )ر ولک

 ا ےک یار کیم ور ضر ندەاخر دوخان و ۱

 یراکدید توف هکلب یدلوا مزلتتسم یوم هروک 4ل اک ید كجا لاسفتا

 هولصاا هلع هلل الوسرو زاد تیم هسدا هحور ردشقراف ندید كحور

 یس هیاتس تجر كا 9 دلوا هد سارا قلخ ی رافب یشدوجو تكمالسااو ِ

 یدےلئن همو > یف تما ہےتماوی ن وجگنا ردعوف رم ماع بضع لنس ٤

 كب ترد رک زول هدربعءره کج هلل ول خد یرڑادوخو ك تش راثراوو

 كرةلخ هدابد ت ودا رظن هال واو لابعت یقح ںی ردلغتم ییابلوا

 هلل ادیت ت یسانعم ( مالسلا هيلع لارج )رولف هرزوا تافاعم ینسا ةشاوآ دفس

 ردالا دبع یرلفب رش متسارپ كو هيلع هللا یلص تلاسر رداض کز دکعدا ا
 ردهللاد,ع یب هلا متسا كيا ظقا می و( ہوعد هل ادم ,عءماق ام هاو )یلاعت لاقاک 1

 تهولو اوتل بي دونگ كرو عو لود عو نوساوا هسز واوا | نره یدتینوک ١

 | یسبه>و واوهب اه ص هبن یھت یهو کار هلاءدا ٥ ےہ یسک واک رد ہت هل اھ

 تو روم ےل وادی جمود وع
 ےگ ی ہت ات د مڑ هی

 ٤ ,"09" 4 هرو

 کر ی
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 یالذکو زدوا ید م اسد ےن یی ہی وند دات ذ روا ی ` نودارظ)

 لاصفا هلع هلبا بیتو ہدعب یونلوا املا ادنااک | ی ضد هیدیغ دیک مولع
 لئاربحو ردالعا *یسرک ی اقم هکر دیه نو ما یر ردیکیا مولع ارب ۳ رونلق

 نیمدقاک ا و ردبا لی زتو ذخا ن داروا هطساوالب ینھنو مما مالسلا ہیلع
 لایکبا نوحا نانا" هدنابناندسوب رد لدتم هع لوا ندالعا شرعز رد

 ندیسول یدنلیقل طا ندفقاناو ندلوص لاعاص و یدناوا قلخ قانایکیاو

 لاع“ عدو نیع ھحرل ۲۱۱و ز یدناوا ص: ی ند هدمالسلا هلع مدآ تءلخ

 7 ا لالحو لاج ینو( هکراب« نم ہیدیات۔اکو )اما رولت بد

 تسک اعق) هر 5 نوع ےکنار 'ردفوڈوم٭ هزم طا لاب یس یم ؛ تک عار

 (مھلجرا نو نس )ام 20 ما یدیاوب د( دا ۱

 یهو مک تن ردآ قروص یک یم ک۶ هکر دا تراشا ہ)>را توا

 مالالا دی ۳ لےفارساو اد > ره فارم رو لسعو نیا کرد قو

Eی ىدا ہو تنرافم ہو لا ل د هو هلع هللا ییص هلل لوسر ردو  

 نک او یدیاردہاذخا فف ز یکیدتیااقلاو ردنا نوص كنا توس ب ی تانح

 هد لوا “رح هګاف "روس تح راربد فتاه هیلوقموب و یدیا رزرو ی

 هاف 21 تباور ود ردوا افلا ند مالا هلع لیفارسا ناسا

 لوز هر کیا هرزوا ایر هدهسدادراو هشفاته هدنلوزن نی رم ردو ہنرظ

 نالوار :اد هت کج 3 هاو ردٌشعا تو ےس 05 صوت د هدو راقوب وردشعا

 نچجراد,ع لس ارساۋر ةر فا هارمسا هد هضاوا یو هکر دارو 4

 ردلیسو هلع هلل ایل ص هللا لوسر هسا نچر مسا ر 4 ظه رد ھہنسانعم

 هاا سر ترضح هکیداوا كبد نچراا مس | مداخ نجرلادبع ندنھجوا

 مسلم ارنا هہکندےتھج لوشردلع نمدخ یمدخ هسا كنا ردقلوا مداخ

 ردرھاظع رش هکر ردیا توعد هنندیماوقا ہکلب ردوو قلعت هاد کمال لا

 كوب یس هبنرهتیالوارب ز زدنطاب عرش هکر ردیاداشرا ہی قیقحدیحوتا و
 اطار ندتالو * هب رح مالالا ھا رخ ترضح نوع کار کی 1

 تود فا هح رک ا ردراو یسا طع نوا ہداعو كصاوخ 7 ٦

 ست شش یت کے 7 مس و

 م
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 ردم الادا ,ع یخدرافک اده مع ردو ےا هللا "اک ءالعا شما وا هر رام هل ارافک

 دیحوت اکو ردکی رشیاوعد یرلکدیدرفک کو ردکر ش ی اح كرافکنکلو

 هلیا رمج هیفوص هش اطندنهجو یدلکمزال دیحوت رامظایدعا رددحاو

 هدیحوت لها ہلحاکنو ردراوءالعاینرک ذكامللاهدرهج اریز راردیا هلل ارک ذ
 هب یروص حاکنرولک افب یندەلیا ىلاصذاہنب ر یرب كن هببطسافنا یک یکیدلک اب

 رولاف یک ناوی> بولاق حود ۽ اع ق ولح هسل وا یونعم اک نس لت
 ہم الکاا م4: ےلعاہسا هدا د کرے > ردن ہیوذعم ٴ٭لسلس 9 رونلو ور

 هک دا لخ ہراٹراو لواو رد يالاب مع یرلناریم کرانا ردکعار وهظ هرو
 هنماقایدنا د هونعم دالوا یک یرلقدلوا ماف هنیرب یرردپو ہی روصدالوا

 ردهب یلو ندیلوو هئراو ندنراو تقبقح سیف سفت هجرک | اریز رارواوا ما
 ندید ناه رلنل وا فلخ اب وک ندبسو ارد ې نالوا سبر هدباب وب نکلو
 یونعم لصاورد یاب ری ماعلصاو ررواوا یک شا س هن دحا

 رداکد مسج هکر ددحاو مع لصا تذکر رد رطاب 7 < ملاع یک

 بدارما بسح ردراد هراکماو ثودح لام دول هکر ربد ینایمج لصااکاو

 لساسد تافصو اعا ندي ونعم یهلا لصا هکر د هن سڏ حب واول اع لوصا

 لج ند احور لقع لصاو رداکد قراقم ندناذ تافص هجر ک ازد شلو

 یخدو ( نیطلاو ءا نیب مداو ان  تذک ) که تن ردشلوا لسلسذم حاورا

 عب اوت تو ارب زردیا تراشااک ا (یرو ضيف ن٠ نونم واو هللان انا )

 هدنسلازور يوبن حور هکی دیا لمحت حاورا عابنا هدتفولوا ردیا اضتقا
 كالذکو یدلیونوعد هے دصت درح وت بولوا ثوعبم ہرانا لعفلاب

 ندنزو نساعسحالاو رد لیا یت هددناحور ماع«قلوا ندرون ض و كارلتءوم

 هسزولد ردهب جایتحااک اوی ونعم هل لسو ردرالکدلساستمندپ ودعم بلص

 كی و یسردرب كمیاق> بای راو راردیاذخا جزع اح یک ہد هب ونعم ٴہلساس

 هشه یس هلل س نسو رہغ ندهنافح ءاانگو رواوا سهوسردرازه یسفن

 ینوضراو دشروخ لها یاکضیفو یهلا ٴ اج قئاقح ءالعارپ زردلوخ دمو

 هرکصن : نفر رح ہلاو عو هر اشلحیراب بان > هک هلوا مولعم)رد: ورن دک
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 | هرژواقلوا هنب رش داروا ح رش ٗهمئاخ ه_.هساوخ كم هما خ نب زاد ءب )
 || فرم هو تمه لذب ینارض> ےهرا رسال اسدڈ مارک رعا هدهربتعم بک

 ی هن ولوم باخ قی رط دیحوت "هلساس قیقدنو قیفح لبا تردقم هند

 بول هحول هرژوا قاب دوب ییاهبیب توقاب ساساواتمهیب رهوج "زی واوا
 ند هروکذ م بنک یحدریصقترپ ربقق ر دراشلبا نایب و رب زتو ربکذ و تا
 هد هول هل دالس هح( هکه لوا مولعم ) یدلباالماو بنکهدمافموب هیابفکردق

 | اوت هاشزع یلاعت دوجولا بجاو ارب ز یدنلوا اب هلی ییلج مسا (ہللا)
 یاد نح هکر دنادوج جوم لج اشنمو ناسا عیجج ءادرم یراز ضح هوایعت

 هک هنوسان هب هو شالا ملاع داجا ی ر ون سا ہلا یسیٴوزعم

 بودہا عادا هرو ھ227 ن ٽروص يادا ۽ !اعو ردشاق بسر ی جا بدر

 ۱ ( لژاسنم هارد رم لاو )ر وطک هدر فو ردا یک لوا لک هی هن وکروس

 ]| سرت یک ینیدرویب ریدقن لّزب« زکس یہ رکپ نوا رفرمس اعز هل ایئعی
 || ےن رزوا كنا ید * ی حت قورحو یدلیف هرم نکس یمرکب ید یتانہاک

 ۱ ن کت یراآ هلی ارا تعا هوسا ہحرکا یدلیقز کسی رکب یقددع بولیقانب

 | ناد هطن 00 زبر کد یک ناس ذاورواوامملاب هب ؛ یکنازوتواو هداب ز

 ای هنوکو ەےرھلا یقئافح کرد لول هروس نددلکو هک ندفورحو فورح

 || یدارم ندعاخ یمدآو ماع كلاوز یب یالوم نالوا نیلاعلا پرو رد شا عج |
 ۱ قلا تفاح ملبراب مالا 4 یر رم ہا ہراتعم بتک لب مک

 یاحلا تلف فرعانا تمحاف اف ز۴ت نکا هایش لج لا کت لاقو
 ٩ فور>و هطةنارب ز ردزاربایتاذرسوراهظا یتافصوام“ا ها وق (قرغا نال

 أ ایر و لصف ءماز ہسیا كالا. قح زالو لبیصفت هعقدلوا تاکو
 ۱ | لصق ی هام تابش هرز وا یسیلازا رادیو رب دقت اذه لع ءان زدربدم

 || تم تاتناک ببترت سب ردیلاججا كلا مدآو ردلاع نوک انوک اع هکر دشابا
 [ ادا ارس هدناارب ز رداضفا ندناربخ لفاول راس جاکت نوک اردشلوا یتمکحو

 اہلی روھظ تیرذ یخد ہدحاکن کی ٹی دلوا لسل سم تات اک ہددا با عی ردراو
 || لاقاغیلع ءانب )زالوا لاش نددیحو لها زر ناخد ہنمافو رولوا دن ہلسلس

 | که بار ظن (لاعن هللا ڈک العا هيف نامل داها نسحا نان م لوصالالها|
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 بس حسب سس شا

 رکب ولا بانج)(ہرسسدق یدا دغب د نج بانج هفو صلافنا طلا دیس)( هرس

 !سدق جاسنرکب ولا بانج )( هرسسدق جاجزدم بانج )( هرس سدقییش
 قالادجا الا ناطلس ترضحدحج )( هرسسدو نلازغلادج ا بانج)( هرس

 ( هرسسدق یناث هل ادبع یسخرمسلا هالا س۳ بانج )(هرسسدفیبطا

 نبدلا ءایط ٗةبَفنم)( هرسسدق یبدلو نیدلاءاهبدج اله ناطاسبانج )

 سما راع حش بانج( هرسس دق یدورهسلارهاقلادیع بیحلاوب ابانج

 ناطاس بانجرکید ٌهبقنم ) ءرسسدق یریکبلا نیدلا يج بانج)( هرسسدق
 باتح)( هرسسد یدیمرت ق٥ ح نادلاناهربدیسبانح )( هزسسدق ءال علا

 دل 2 روم دو )( رر یم وز نیل لاح اال وب رکتتیدرب
 جالص بانج )(ہرسںیدق یفابەلسرکب ولا بانج ٌهيقن» )( ہرمس سدق یزرہ

 بانج)( هرشسدق نردلاماسح ىلج بانج)( هرسسدقیونق بوک رزندلا

 ست باذ> )( ہرم۔سدق یدنفا قرامولوا بانج )( هرسسدفدلو ناطاس

 یب بانج)( هرس سدق ن دلارو ظم ىلج بانج )( هرسسدقد اعرب ءا نیدلا

 (ہرس سدق كج وکی رام ریما یبلح بانج )(ہرس سدق یت ام اعریمامالکل رح
 هداج" ہرکص ندربب ترضح )( ہرسسدق كج وک لداعر ما یلج بانج )

 ناب ورک ذ راصتخا هحور ( ےمرارسا سدق تاوذ نالوا تفالخ نیشن

 د ېلج قاوبد ناطلسترضح )( هدد اف )( هدد ینافدجا خش )
 (عارک تاوذ نالوا یرانہشن تسوپ كنس هام واوءیس ویقهلف)۰ رسسدقیدنوا

 ریضخ بانج )( هدددج ییادف حش ) ناب و رک ذراصتخا هجورب یخدوب
 ناتپسو یاج بانج )( هدد یجب مش )( یتاود ناطاس نی ىلج هاش

 ( هدددج دیس مے )(ہددىیطاشن ےہ )(ہرددجت 2 هدازاغا )(یدنفا

 (f هدد دجا فرش مج دیس )( هدد رکب وہا ی )( هدد بقا محشر

 نی شذ تسوبالاح )( مهرارسا یل است هم | سدق )( هدد قطن ىلع دیس )
 هرع یلاست هللا ل وط یدندا هللا ة رد مس هطلع رد هلو باب هاکرد

 سولح ۳ رابو هیمایح ٗہدیصَق )(رصعتلاو زحلار یرعملا عملا 9 راش)

 ( تما ج رش هغ اخ )( هناکوام باج نو رقم تنی نوب اسم
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 فو : رخ دو) نالوا هدنهافمو هباثم جور هدنناکم كج ور هدمدوجو میم ی٣د

 ) الوم 5 نالوا ندنسادعو هقسو ہرخذ کت رگ از چد ( ییادغو

 ردمدنفاو لوو ہر مب هلعلوا هل سو اکس تاد نالوا قوصوم ہلہارلفصوب

 ایاوم ترضحدا ره ردیلالج كتحو نیب نیدلوا ( نیدلاو قلا لالج)
 رب ناتج ید ( هدادجاو هانآلبعو) رد هرسسدق یمور نیدلا لالج زەرب

 بانج ید ( هدالواو هناهءاو ) ہلبا تجر ہنی ردادحاو ہی راباب ل ریکتسد

 ( هناسغلخو ) هاب هرهاط "هلالس ینعی هن رادالواو ہنی رانا رک تسد رپ
 ر ںانج یخد ( ہعاباو ) لبا تجر ہنی زافلخ لر کتسد رپ بانج جد
 نالوا كلاس ہہ را ہیلع تقب رطو میان یابی یاهیاومترمضح یھب ہنعباوت رخ سا

 ترضح نیک هت هادو هرمش>زورات (نیدلا موب ی ا) ہلیا تر ہکب رالوق هلججا

 دج هلج ( نيلاعلابر هلن دج او )هبا تتر ہکب رالوق نالواعبات هرکتسد رپآ
 هکر دصو طع هی رات رطح ناسا میظع هللا لوا ید کرلی ےدبا

 هاش لح ردیف مصتمو تحاصو تالامو یسط صو یدجوم ط رالاع ہل

 اتنعیفشو اندیسس ىلع مالسلاو ةولصلاو ٭. استخا یلع ہللدجلا ) «رغ ہلاالو
 3۳96329۸3۶ دلا موب للا هیعباتمبنو ہیەبانو بچو هلاو دمحم اسی حو ۴

 تن EEE EE HEEE EE یم عرب رد
 - تست

 چک (هیولوم هیلع یب رط *هلسلس تسرهف ) و #

 معلا نالوا 27 ۰ هلج "یو تانماک عج ءادرم هل باس ءادتبا

 (مالساا هلع ل وارسا ترضح )( یدنلوا ءدب ہلہا یل لج مسا كَناے لا

 ( مالسلا هلع لییاربج ترضح )( مالسلا هلع لس اکی ۰ہ ترضح )
 ةولصلا هلع  ططمادحم ترضح )( مالسلا هبیلع لسارزع نرضح)

 بانج )( هبهجو هللا مرک بااط یبا نیل بانج نینولارما )( مالسااو

 سدق یرصب راسو نین سح دیعسوبا بانج )(هرسسدق دایز نب لک
 ( هرس سدق یئاطدواذ باننح)( هرس سدق یمع بیبح بانج )( هرس
 سدقیطتسلا سام ا نب یرسبانح )( هرشسدق رک قورعم بانج /

 Eas حسب

 مس یا داد
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 یربتف ن ہلیا ض رم لوا یدو (كقوث ىلع طب طب و )ر ریدنونوا یک ای دابعو

 هکلوق نب نع كبابسالا بب ۔ەنس ضم لوا هک اش البم بولیق ضبع

 دیح وتو رک ذ عدوبعم قاژرو قلاخ نس ضررص لوا هک انا الم بولیق
 یک لوا یخدو ( تیغ طد ہک یی طعد )رردک ذل ندکلو )وڈ ی هدنندا.هو

 كمراک درورپ ولامتیالوءن جت. سیف تکگ لوک ہرا و ۵ کلوقن

 (ارشاو ارطب یتدیزی و) ر واوا بیس هفایفط بور,دتوا اک: یغللوقو دیحوت
 هدلنا تدعو قالوقاکس نیلاعلا هلآ هکمرپ و ہکلوق نب تک ل وا یدو

 ناب غطاکسو من ندندابع یب تورا دی هداد ر اب ز ی .رورشو یک تاکو 7-2 راکھنک ن 7

 یا نس صوص ا یلعو ماودلا لع ( تل لعیسنق ) رواوا ثعاب هم ے٤ا

 نت فا ندناہصعو نابغط ط كج ەر دک ییساو ر ته كلاوز یب

 لاعتمدزبآ یجرا كيحار عیجیا (نیجارا حراك تجر ) بران ہلا ظفح

 ن وقح لنیهح رو نجر كنس هاش زع اکا 76 رکو مدقو یو قلاخو

 بانجزم ریکسدرب ( هکرونلوا لقن هل و ) هليا لوہق هليا ك:جر ییزاینو اعد
 هللا هجر یمن ندا جار مس نالوا ندردیر «صاخ كرات ر > هرس سدقانالو

 ی رب باح گرد ربع د یڈہا ہیک رداعو حاصو دهاز و هوف هياع

 باذجو شرور وقوا ی ہذیرش ءاعدچ واررح هدورافو بروتکەنب راروضح

 ا اد ندنعی دا وا شا تر هت تلحر هیاع نکس ندانفراد هرس سدو لرد

 یرافدلوا شمروس ود هلیا توالت یر هفت رش ءاعدوا هکنوساوا میصواکس

 هرلنآ بوی وا ھتیزلیدنک نکلا یراتیصو نالوا هد رهاظ هیلایموم هلتهج

 یییدلوا كعد ہى ےنیراةیقح ہار ناکلاسو تش رط ناک ہہ هلج یرانیصو

 تاحال یات یا ( یا ( مھال ) ( ردهقب رش ءامد رکید ) ردادی وه و یهید

 ف طا ص#ن -(خرا)ناشلج تا لا نس تار ا لبلدو تاصەلارفاغو

 ینعی مراوکرزب و مدیس حب (یدیس یلع) هللا تجر لک  هاکنف رو نوعو كمرکو
 مدعو مو مدنس یخدو ( یدو یعشو یدنسو و ) ددنفاو دک ون

 ردم د سج ےب ید (یدسجق ح وزاناکمو) نالوا مزب زعو مدش یھی عِ
SAETA,ہک جس ٤جس دوست  SOE nیک ہی  EEEےسژج ہیک / 

 مم ٭ نحو
 جت ته سا ری صف
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 كتجرب) هناشلج میر لال اوذ یادخ یحاص کل ظعا شرع رولا ون یحابق
 ناسحاواطعو فطاوتفآر ەلجیان وقح یتعسو کک جر (نیج ارا چرا

 کك لاش تفَأ رو ہلاک تجر یسبحم دبا تالو تجر ہلا هغلام لرل دک امرکو

 رونو (هکروناوالقن هی ) لیق نب رف هلوبق یمزابنو عرض هج ماض تقم
 ترضح هکر درلشهروس یلعالا هرس هلن اسدق االو«ترضح زمرهب نوک “اعد

 امماد یراترضح نمدنفا اناا لضذا هبلع همالسو هل | تاولص ادنارورس
 رلنروتکت دارااکب ردع داع خد ےب یدرا ردیا تو الث هرک صد دکدتاادا یطر ذره

 بقانم بتک یرلتیصو بوروب هنو ترصو وید ردمزال كلا ثدام یخد

 یراتعیقح ہار نابسننمو ناکلاسب ولوا رو طسمو ررح هدرکتسدربب تربصح

 ۰ رکرح واەدنیفعہطورفم هولصامابتا هنن راەینس ناس ناک هددو هدننائلوت

 یدئلواافتک ا ہلا رادتناهاب هجردقول هل:هج یراقداوا هدکلناتموادم ها رق

 افیفح (کللسفتناینا) هناشلج مدوبعهنیلاعلاهلآ اب (مهللا) ( رکید ءاعد)

 ( كلا یسفندماو ) مری رپ وی وف ہلبا كبنادرف تردق كنس ىع“ یالوژن

 هلا كنیهولا توقو لوح كس جا ین كععضا درو ناقص یخدو

 اقیفحن (قاتشاینا) هناشزع مهلاو قلاخ تاجافایضافاب (مهالا) مری رب ویک

 قل رط بسام A) الہ و اتبلوم ىلا ( مقاتسمو قشاع كالو رجاعن

 ینعیرد هلرسو هب رفناکس هرس سدق مرهکتسدرمب منی دلوا یس هیلع قیفرصیق

 ردیح ردشریااکس بودیاداشرا هدا عو دیحوت نسی ذمو روصقرپ دحومن

 تعا کس راو هلاصو اکس اق یدو ( كيلا ةليسو ةيفام ىلا قاتشاو )

 کو و تا اھ نر ا مقاتشو شاع هئیفاع قج هلوا
 برا هليا ه ظداحن دتلعلوا یب هسداقحهل و بس ض رم هنره ج ہلوامنام

 یدوجولا بجاوو لاعن:یالومنسک ان (ارشک رک ذاو ارشک ك حسا جح)

 توق هلب وا ہزجاع دع م هدیا دیحولو رک ذ زس هیاهنو بست یو ہلاثم
 لی اعت و هنا” مدوبخم میر تاوعدلا بیحئار ) مهللا ) لیق ناسحا قيفاعو

 بویلبا ضیرم یکلوق نب ہلیا ضرص لوا ( رک د نیس اضرهللعمال)
 دسز> وتو رک ذ كهدوبعم و مقلاخ نس ہکلوق ضرع لوا هک هللا التم

ET PROT 



 5 ور صاواو ا رب وتت هلی راونا كتاذ لا مس | نیل ك رح موم

 كنہصامدبع کی خد ( یا رونو)لو اب و هبا ند راکفاو رطاو > یفااعح

 یاعاقفاوم هکتیناجر ءاضر بویلبارب وت هلکنظعرون دقو ميس نس یمنالوڈ
 (یرصب یق ارونو) لیقر و8۶ ند هک" یس هسا ناھن مو روت یاملاهدموع»

 ]بویلبا رونم هلکتیه>ر رو ربدقو رعصب نس یع را زوک ثلبنذء دحوم ن جد

 ليف روتسم هلکر و ندنش ےاعم كع رازو ؟ یتاعرهق ٹکیدلب ۱ عرەو یھ

 هاکرون رون یع رالیف بویلبارونم ی ع رالف لزجاع دبع ن ید (یرعشیق ارونو)

 نالوا ہدمدوجو ینعی ہدجراخ كناوت ادهن ید (یرشبینارینو) لیقولما |

 ینعب یا ك ۂرعض دبعنتیخد (یج ی ارونو) لزق رب وش هلبارو یع رد شرط

 رؤ ید (یمد یفارونو) ل وام هلیا رو بویلما رب وی نالوا ہدمدوجو
 كناوت ادع ن ی د(یماظعینارونو) لیقولم هلکرون بویلمارونهیماق تاکو د

 نعوم ید (یدب ن نیب نم ارونو) لیقولح هاکر ون ببوپلہا رونم م یع راکوک

 کج کت تم یا یک اص
 ل ید (یتح نمارونو) لیفر وت هلکتشادرف روت بویلبارونم ہدقرا تاکلوق
 هليا كتین اج“ ر ون بویلبا رونم یا ینعی یقحم تاکیدبغ فیض ندر وم |

 یکتیهولارو هدنرزوالرفحانءوم دیعکیخد (یفوذ نمارونو) لۆ ظ وة |

 كزجاع نت یخ د(نیع نعارونو ) لیق رب وتت هلکتنادمصرون یک وفام بودیا هیاسا |

 راکہنکن ید (یلاعش + ی اُن عارونو) لیقرونم بودا ءظاحا هبا رونی جاج خاص

 كضراو تاوع“ یا (مهلا) لیقرونم بودیا هطاحا هلباروت یجب اج لوص ثکلوف |

Eاط او قلاخ كلاس  iی  

 هدان زی ادهرون هریو جات OES داکتج مو تجر لاک (ارون

 هل اد دع . نس لاعتم یالوم ناش ممد ( ارو یطعاو) هل ناسخا |[

 ندنرون كنردق فعساو نیک كسنس قجا یبردیا ماعفاو اطعا هداب ز یرون
 هللا ع رکلا ن ناس خد اف ییلهحاو ) هلبا ناسجا یکتجرر ون  هدانزاکب

 (روشلارونب)هلیارون» هاکتبچحر زون یکأوق یصاعم قرغتسمنب نس لالما [

r :رون یرولو یجب ديا ن ود دا ا یرواو او ٰقدارد نخ عو ہو  Hk 

 یی
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 ( یت )رد شار وب ل مزو رب دم هن رافب رش مس تالذ ىلع ءاشرابدروس
 هناعس نح ردبنک یسانعم كن رشمسا نط ص» جدو لسو هیلع ہللا یلص

 ردەنساذعم یک, دتارایتخا بوءاودنروا ندنرلفول2ہلج كن رلربضح ىلاعتو

 ربص هراضرمو اذاو نح یراق دسنلق البم مالسلاو ةولصلا هيلع نلوسر
 تلاسو هلع لا یلص ( ل یدلنید ین نب راکرابم مسا ندنراکدتبا
 یلاع هن را هبتر كن رللوڈ ص > عج نس هب رع یرابرضحالعو لج قع

 درفرب عیفر و كرز و یلاع یس هنر ندنا ہدقولم هلجو ندنفیدروب قثافو
 )سو ہیلع هللا لص ( یکزم ) یدال د لعد هلی ر_ه.فر مسا ندنغددإ وا ۱

 یونههو یروصو ندرلشغو لغ ہلج ی رافی رش ذسدوجو كنیرارضح
 تردف دوحوءلک قااخو مکح دوجولا بجاو بانج ندخا واو ساندا

 (لامت هللا یل ص)یدلنیدیزم هنب رلکاپ ےس اندکی دتا هلب هل یهولوا تمکخو
 ہنی رزوا مالسااو ةولصلا هلعد# (هیلع) نوسانا هولص لی اعتو هراس هل |

 یعابیاو ںاغکاودالواو لاكاسو ہیلع ہللا لصد ید 0 . سو ہلا یلعو )

 هلج هنناو ہمالسلاو ةولصلا ملعدجم ید (إسو) نوسلہا هولص هب راززوا

 تیهواوا یا ( مالا ) نوسر و تمالس ندنراکدعسا موجو ندراو که ۰
 اعت دوجولا بجاو نالوا ف وصوم هلی راتفص تیدعصو تیدحاو تیدرفو
 ثعاب و زعواواو مدیسمزب (اندیس لع ) نس هلبا ةولصتاذلاب ( لص ) هناش
 ہی رزوا نی رخ الاو نیلوالادیس ریمپ نالوا زغ راد من ٗ“طساوو راده

 بتک میچ ( دم ) هلا ۃولص هلا هیهاتمان ۃولص ا ال هتااسرو تدا

 هلع ںی كرح ناسا وا اتو ح دم اعاد هدنګا هیوا” "رم ف اےک و

 هر اکتم تاع رکو ہے. و هرفاوتم ءولص هنر ز وا مالسااو ة ولصلا

 هولصاا هسلع دمحم ترضح زءراوکرزب و نهدرسس ید (لسو ( هلبا لازبا
 ( ےھللا)( رونءاعد) هلیا ناسحا تم الس قیال ہنی راف طا تاذ هدب رزوا كءالسلاو

 بودیاداو ندقو یراونا راس ندہدجرونو ید رون ندنرونو راونالارون یا
 نسحو لاء:«یالومیا (لمحا) هتبظعتاح سودقو حوبس نروتک هدوحو

 ۸ یک ارون) نا و اک« 09 فاطااو ناس جو ا ءو مرکو لصف لاو ز زد
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 ےہ ےس

 ۳ ۳ هل راج من لوا یرعندیرلق داواهدر شاعاد ەترلتماہ اش لح كنبلاءد قح

 هرزوا هجو نالوا قئالو تباعر هنفوقح هیلکااب هکر بے دبارکش ید ہنطاسو
 ترضحو هلیلامو سذ هنع هللا ىضر قیدص بانج مک هت هلوا شّلوا ادا

 ۱ نیعاطا هتس ەیھلا اوا كرل رطح ناشلاےظع هللا ندان ءو ہو ںیذمو ید :
 زا مدرا و انہو تیاعر هلبا ہلا ہراندیا دایقنا هنب راقب رم های ناتو

 ترضح سو هدباع هلل | یلص( روبص) ردراشملوا یس دل “اروکش ندنرافداوا 0

 هیهلا تاردقهرب ره نالک ندنناج ہربغ هلاالو هناشل> ی اعتو هناخسقح |
 یتا نومو نینم وم نالوا ندنرریاصو یعدہا٭8ص هیاهنالب هنابلب ندیارو هظوا |

 سو ہیلع هللا یلص ( بیقر ) یدلنید رویص هنک اپ مسا ندنرلفدلوا یی وس

 !ندنراقدلوا یی د هزوکی ب رره دنور هوو نم نه كنسادعا بود هزوکی تا

 ردلعافمسا ندناب رد سو هیلع هلن | یلص( یئدم)یدلند بیقر ەنیرافیطا حسا (

 ماغدا هیازو لاد یراات ردلعاف مسا ندخاب لعزت و هيلع هلل |ییص( لعزم )

 یلاعتو هناصسقح هکردی رافب رش مسا لءزمو رئدم ہکراع“ا یکیاوپ ردشواا

 هدندیحم باک یتبدرویب لازنا هرز وا ییبح نالوا زلوسر یراترضح ||
 ود ( لمزا هیات رتدلااهدااب ) تورو باطخو ادب ہلیرلعیطا مساو ا
 یهلا ی وادتا هب دلو یل لطفا ہیلع نلاسر بانج یبس ردشہرو ا

 تولک ادص نداء” ود داب نکیا ہدارح لسح نوکر هدننیح قل فف ١

 ہدرزوا یسرک یمالا هلع لٔئاربج ہدْیراقدروہ رظن مالسلاو هولصاا هيلع |[

 ی رافب رش تب هل دان هس بولوا لصاح تعز هت راتو ناد هدکدروک ٴٰ

 قولمز هک دخأب هرم هدلاو اهنع هلل ایضر یربک هگدخ ترضحو فب رشنز |

 هل راق طن بو ءارابم یدرلنا هدنرلکدید تروا هلبانیب ینعی رلردروب قوردوا |
 هترظع تاج ناسشلا مظعەَلا بانج هدنرافدنب بوتروا نب لرونارب مسج ||

 رتدلاا هد اب) بواکمالسلا هيلع نیما لب رہج نع لیلج یو نیما ندنراترمضح
 یجو غیلبت بوروتک نب رالیاجمظن ( الیلقالا لیلا لەزئااھبااب )( ردنا

 ےس برو 4 را درود ے٭



{iV} 

 1 بول سن کد ھجو یت فرح ندهالخ ی ی. هل رقو یا 4 ہلاو ګو هناش لح

 ندنفیداوا مولعم هنترضح لازبال تانج یا ندنفبد] وا ردنقف هک اردا

 ترضج نوعا ما یرلترضح سو هيلع هللا یلص ) عفاش )ی دلن د نطاب

 یدلنید عفاش نوح رلقداوا ی دیا زاینو تءافش هلاعت دزبا نیجا الا جرا

 یرلتعافش لج كني رار مح اسو ہہلع هلل ای ا عُفشم (
 ۱ |ترمض> لو.

 سو هلع هللا یلص ( یداه ) یدانید عش هثیراف رش مسا ندنغیداوا

 قفاوم هب ی اعت یرابءاضرو داشرا باعا ید رط ہل وعدیهالاداب ءیرلپ ض>ح

 ندیراقد] وا دش رج هنان> ق هرطوناع اهلی فب تیم نام برس ا

 هزاشسقج یران رضح اسو هلو هلل ۱ یلص(للح ) یداندیداههنک اب

 | نيم وم ندنایلعو تاسوبلم و تاب ورشءو تالوک ام هنبظ تلج
 | ندنرلودلوا ییدیا غیب اهق>یمهاک ییایشا یکدلبا تابیطو لالح هتانمؤهو
 1 راک درورپ بان بیر مو فرعی ار ظذ مسا

 داش شا یکیدلبا یوذو ںودیآ مارح هنانءومو نینموم ہل الح لج راہ ہحو راهدو

 ہن راقد رم سا ندبرلق دلوا یب مو داشرا ینتما بورپ ورب>و ہدردماأرح

 : كن هردو تاح ناشلا مظع هللا لسو هیلع هللا یلص ) ما ) )یدلتد مرگ

 ندنرلدلوا یب دبا ص او نالعا هرالوق هلج ینس ها ِنامرفو هبهلارعاوا

 | یظع هللا یخد مسو هيلع هللا یلص ( يهان ) یبناوا هیجسذ هل طا مسا یھآ

 || ی4ن بوروب یھت هطساولا ہلوہ:تاذ یب هبهلایهاو یراتربضح ناشلا
 م کح)یدلند ی۵ا ەنیرافب ست “سا ندنراکدلب ؛اداشر ھاو ي یهلا

 ۱ 1 یار ره كقلطءےکح لاپ تاذ ید سو ےب اک 20

 9 رد ) یدناوا ۾ مست ےکح 2پ ا مما ! ندنراقدلوا ی اشا هلا ت

 ہلاعنم دزبا ترمضح صاو مسی .طم ند رالو# ینما ید سو هب دیا و

 یر هنس ناس و یراب ءاضر بوډا عاببا هن را ہنس ننس و دانم

 اإ تب رق هن رام رک مسا ن ندنخیداوا نیب تاغ یددم ہراندبا تک ب ولی

 ناسحاو عن ئل راکد رورپ بانج و هللا ی ص ( ر رکاش ) یدلید
 رکش اعاد هر هنادعع تاضویفو هم لا تاماعنال وا لر هل ہیاھن یب یهیهلا

 ٘ رت هلع هلي | یلص ) روکش ) ES کاش ai کان . مسا ندسظالوا گڈ



CAST: 

 ہیلع هلل |یلص ( ماما ) رایدناوا دی ہلبۂیطل مسا رھ طم نوچ راک داکاپو

 تاک ءددلواقاب ما. لا موب ی ات هل سو و یدویسادنعم لیانموم أ نینموم عیجو

 یراترضح سو هيلع هللا یلص ( یا )راب دل وا دیس ہل یش ےساوب

 ندنراق دلوا ملع هلیا یهلآ ماسھلاو یو بودیا عج ین : رخاو نیاوا مولع
 یرانرضح سو هلع هلل | یلص ر سونم ) رایدتلوا نمد هلن یس مساوب

 ندراقدروب كلولسهلادتعا تاقو الا ماد بویلیا طب رفنو طار دا ہدەنسنرب 2

 قاخ یباس ندقولخم ہلج سو هيلع هللا یلص ( قباس ) ردراشم رو هیعسل

 ہک دنسهلج ءلراربخو قیاس ندهلج هدهبسو رک ذیترض > یلاعت هللا بوناوا
 هنابلاع تانجو هدنس هلج كرر يخ راس و هدیدایس و زعو هدنلیصف و لض٭ف

 ندیرلقدلوا قباس یب هفلاس ما عیج د یتا تا میشن رب كراو هدنرا مرک

 هدع رک ن رو سد هہلع تا لم ( )ید قام هن رفت رش مسا

 لج قح وید (اندنعنم قلا ےھ ءاج الف ) یدو ( مکبرنم 0802
 توعد یی ردءالسااو ول صلی ابنا رورس دار هلیا قح ھکیدروہ العو

 ندنسهیاع کالطاب و ربیغتو لیدبتو قح تعی رشو ماکحا یکیدتیا غیلبئو ند
 ہنی راک اپمسا ندنرلق داوا تاو ماد هدهبلغو ہدنقیقح هکلب ویا تولوایرب

 نطاب و رهاظ ہک" نعم طسوتم سو هيلع هللا یلص (دصتقم) یدلروب قح

 یرپ ندطد رفآو طارفا یراش رش.قالخا ورکو هدنادیم ینعی یلجو یقح

 سو هلع هللا لص(لو١) یدلہد دصتقم ہت رافیطامسا ندنفیدلوا
 هنسک رب ندافولم یناواو تیادب كةرشو ردقولعو تلیضف كن راّیرضح
 ہیلع هلل یلص ( رخآ )رابدارویب همسه لیا فب رشمسا لوا نو کیدا كاردا
 هن تک رب ندنافولح سان كنفرشو تازحم و ع كني رانیضح اس و

 گی رانرضح لو هی هل | یلص( رهالت) رایدناوا مسد رخآ نوجیکیدةاكلاردا
 هنر ضحالعو لج بابسالا ب بسم بانجو یندایسوفرمشو تامارکو تاز”
 ( نطاب ) یدلند رهاظ ندنع:داوا راکشاو ره اظ 7 شنوک ی رقن

 لاعتمیادخ تادوحولا قلا باےنح كراترضح او هيلع هللا یلص

 چ*لج 2

 !یمامالنا سصح نیعج۔ا ہیلع هم السو هللاتاولص نیاس ص وابا هلج سو

 ۱ ندعا ةعلاطءو ندموقوا تاک و بویەروہ 2+ یرحرب ندهسیک رب الرصا

۱ 



{rio} 

 هل .سانغ كنیرانرضضح هناشلج نی! اعلا بر ینغدزبا مس و هيلع هند !ییصا

 ةولصلا هيلع یوبن بانج باق ندفولخم ہلج بویلوا جاتا هب هنسیک
 هللا یلص (حاتف) رلیدالوا هیعسد هلی راغب رش مسا ینغ ندنرافدلوا غ مالسلاو
 نیم عیجو هدا کو لح ییلکشمرب ره هلبا یھّا ماهلاو هه سو هلع
 رل د زاوا دی“ هل ر رش مسا وب ندنراق دلوا یی دیا ت مال سو رب باب مم هانم ومو

 یو هاش لح یاعاو هراس هلل ا ی ب رار صح س9 هاد ہللا یلص (م لع )

 هدا ز ندقولخ هلج هلیا ی رو نیل وا مواع را اسر تاذ ہلا هو
 ندنرافدلوا صلیب واناد هحرد تاغ ہلہا إعنالوا یهلآناسحا بودا رادربخ

 هدلاحره لس و ہیلع هللا یلص ( بہن ) ردراشماوا هيم لقيط مسا میلع
 یب ذا عوحرو ہرانآ هث راترضح هاشلح لاعتمدزہا یادخ ہد ماوامیجو

 سو هيلع هللا یلص (بیطخ) ردراشہلوا دی“! ہلیفیطل مسا بہن ندنرافدلوا
 هبطخاعاد نب راابندو ید حالصو نیرلعفانمو دیاوف كنانمومو نینموم هلج

 بیغرآ «ربخ و تصلو ظعو هلبا هفغیب دوم هظعومو حاصن ینمیا
 ہلبا فیرش مساوب ندن رلک دلیا خلت ههنا قیلباک یب اسم رماواو
 یراق یش مالک کش ران مح سو هلع هلل یلص (عیصف) ردراشءاواەی یس

 هب راقت ؛ رشروضح تولوا هدزاگا دحو الا هحرد غالب و م عیلب و حس

 یهو اعطق بوریدتنا مهف نی رافیطا مالک هنس هقاک كرلتدیا فرشت
 هلع هلل الص (دب دیشز) رای دداوا هاب فر :طامساوب ندنرافدموق هدهاششا

 لاوحا عج هلاون عو هناشلج قاطم ضابفو نح بانج یراترضح سو
 با ماهلاو یسو هلاطبا ییطاب و قاقحا یح بودبا داشرا هدماکحاو میارشو
 هلل |یلص (رعاط)رازدنلوا دیس هلن یش مساوی ندنراف داوادیشر ہدتاغ هحرد

 اس> انطاب و ارهاظيعب یجولوا اپ و یراع ندساجراو بیع هلج لسو هلع

 رهاط ندیرافدلوا ا ویراع یون ھو ہو یزو ندسانداو ساحرا هلج ینعمو

 مس رم لاسو .aA ہلع هللا یلص (رہطم ا ا E دیلی, ةیطامسا

 هداروب و ردند هیهاا تابا ګو ناضویفو تراعط نالوا هنی رودنک یراذپ رش
 هرزوا اکو ندناالضر یصاعمو كرسو رفکی نما رد هر رسک كنهددشم ءاھ

 الخو نما ند ہدخاوم ہدنماےق مول ندصامو رب عطا ندرارمصا



{i ۹9 
 یدلیند یم هن راغب مت مسا هلتیپ وسام هکر اب ماقم ل وا ندنراقدلوا شهر
 لات هللا اهرون هرونم * دنده یرات مطح سو هلع هللا یلص یم

 یعع راد ا و ور و هو لوا بوروب تره همای هلا موی ىلا

 یدل دیدم ہن رافیطا مسا ہلال وسنه ماتم تتح هضورلوا ندیرافدروزپ

 ہیادا لوا بولوا مسا ہیەمرکم هکم لابج ےطبا سو ہیلع هللا یلص (ی 0
 کت نک رام یلاوح لوا ها لتا ہیلع ابدنا رخت بانج و ی
 و هيلع هلل الص (یٹب (یٹب رف)یدلبد یع ےطا| دی رلفب سش مسا 6

 هش رد بولوا ندنس هل ہ3 ش بق شب د رو یراتلاسر هرهاط هلال تیر

 لس و ه- ہلع هللا یلص (یبرع) یدلند یم رد نوح راقدل وا توسلم

 هی رع ی را رش ین بواوا ندب رع فارشا ناداس هلالس یراترضح

 دالوا لس و هلع هللا یلص ( ی شاه ھڑ یدلید ی رع ندنغیدلوا بوسذم

 ماه یردپ كل ط)اد,ع e ترضح دج ندراقدلوا ندعاهیب

 بولوامزرحو روہشمو لرمکم قداسو ف رش ےب رعا !نیب لعهاهو رد دعب

 سو ہیلع هللا یلص (زیزع) یدلد یعشاه اب وسنم هن راریکآ دج هلهجوول
 نیلس صواب نا میجو نیا عتاخو نيلسرملاديسو نیم اعلا بر بب > قوای رشا

 تعب رش ہلکا حسد یرلب اک لج ییاکو یناددا ہلج ین دو بلاغ ہنی رارزوا
 ( ض رح )یدلندز زع هنر, طا ہا هلو! قاب مایعلامول ی ای هب هردچا

 بانجو داشرا هن . رزوا مع فی دا مومو نینموم هلجج )سو دب 1ظ هللا یلص

 ه_نناغ هحرد یر ہخلاہم اکو یتسدهلا ءاضر كر ضح لاصتعدزبا

 هللا یلص (فور) ر دشم وا هی د صب رح یراذب رش مسا هلب راکهربا

 هن راقب ہطاےسا ندیرافدلوا یم دیا تج صو تفاز هل اف « ہرالوقمیج سو هيلع

 هلتأاغو تجر هم هو نیلم عب چہ سو هلع هللا یلص م حر) یدلند فور

 تقفش هدهب ام * هحردهماساو نیحاتعو نیک اسهو ارفِو ۷1 | ی دیا تجرص

 هللا یلص (داوج) یداعد ےحر ہنی راقب رش سا ندنراف دلوا یب دبا نا دم > و

 شیدخ ندیهاتءو یهاوو برغر ہنسار >ا لا هیه]آ ساوا ین سو هلع

 دوج بولوا تما عیفش ہدازج زورو د وج هیاهذالب هتما هلبا لاموسهو

 ٭ یلصو٭



 ۱ : هک ۱

 مسو ہیلع هللا یلص ( عیطم) یدنلوا ہیمسن ہلسیغی رش مما ناب ندلحا/

 | تاشجا ندنسرهاولو لاشما هنیراوا هلج كننرازرمضح لال اود هل

 || ندنغیدلوا هرزوا ماندایقنا هدا غیلبن ددرت الب ییهسیهلا ةيعرش ماکحاوآ
 || ضرا لها سو ها هللا یلص (روک ذم ) یدلنید حبطم هنیرافب رمش مسا

 ہلیارخرب رهورک د هليا هياهن ی هل. ج فاصواو هدیج-قالخ او لاکر ره ہدام٥“وا

 1 ظضاو) یدنلوا چد هلعاوب ندنغیدلوا یاب و ماد یر د دیتا موب یا
 خیل" یسیهاوو یماوا تالال اوذ یالوم ترضح ائاد سو هبلع هللا یر ۱

 || تم الس هقلخ هلج هلیا بیغرت ہلدامعو دیحوت یئنماو عنم ندقعشوف لر شو

 | ظعاو ندنرافدلوا هدنعصنو ظعوو دنب و محل نوا نی راد تاك بسوا |

 ناشلا ےہ ظعنارڈ سو ہیلع هل | یلص (بحاص) رلبداروہ هیمستهل بب رش مسا

 كاتعاو یبحاص هی جو هبا ر تاماهلاو تاز ہن 3 ہباسحودحو
 هعافشلا بحاص یییفش ہدازجزورو یره ظو نی ەمو یررکتسد رشط اود یا
 || رایدنلوا دیعمت هلیف رش مسا بحاص ندنرافدلوا نونعم هل _ناونع یربکلا

 ناشاا میظعنآرف ندنماج یراترضح ی اعت هللا سو ہيلع هلن | یلص( قطان ) ۱

 || د درت هدنرللب وس یرغوط یب هیهلارهاوا یتیدلوا ر وماء نیر ز وا یماکحا
 | |یرلترضح سو هلع هللا لص(قداص) یدلنہد قطان ندنکیدعا توکسو

 ۲ |یرللاوحا كج هل کو شاکو قح هل واو شا واو یو رخاو یودد
 ۱ یدلند قداص ندنغبدلوا قباطم هسعفاو یراربخو قداص ہد راے خا

 | |نیلسرصوایدنا نالکل وا ندرایدنکیراترضح يو ہیلع ہللا یلص (قدصم)
 أ ەد زرزواو ین راتلاسرو تو كنارضح نیعج۔ا مھیلع همالسو هلن !تاولص

 دادا عیج بولوا هد ترورضو ینغیدلوا یهلا مالک ءلراباتک نالوا زات

 [ ندنراقدلوا یصلکجرکو قیدصت ینغیدلوا قح كرلئیش نالوا مزال نامیااکا

 /|إسو ہیلع ہللا یلص ( رفظع ) یدلروپ ہین“ ہلسیفی رش مسا قدصم
 | |لهاو یرلیدنک هش رز وا یسادعا نالوا « رز وا تلالضو رفک و نک یم

 | |بواوا هدرفظو ترمصن یمانالوا تباو اف ہرزوا یرانعب شو تلادعوق>

 | [یدارویب یس هل فب رش مسار ف ظم ندنرافداوالثان هتب رغظ مايعا مول یلا
 ||فیرشت ییانف ماع هد همرکم هکم هیبط *دلب لسو هیلع هللا یلص ( یکم )



(IC 

 یک دهاشفی رشمماو سو هیلع هللا یلص (دیهش)یدلن,د هاش دنک اپ ما

 ت رایخ كنتما زدنوکو هک ندنخیدلوا هغلایم هدنش رش مسا دیهش بولوا
| 

 (لداع) ردرضاح ی اعاو یضیفو یددم هرلندیاع وجر بودیاهب وت ندهاکو
 ینیدلوارومأم هللا سرو توبن ندڈناجالعو لج هزاعس قح سو دبلع هلن | یلص

 تلادع قاتم هنسک مه بولواەدنماکحاو ہرذاا وحا عیج:٥ هرز وا هد تعد سس 27

 لداع ندنکیدعیا یدعتو ظ و ا نک او ندیم وا هه رال امر نام

 نالوا ملعو ےکح سو ہیلع هلن | یلص( مع ) ردشعاوا هیعسولیا یغیلب مسا 0

 انادهداب زندب رالوق هلج ہلا هغلاشهل دات رماهلاو خو كنب راترمضح لاعتهدزیا| |

 سو هيلع هللا یلص( ملح) رایدلرویب دهی ی ام مم او ندنمودلؤا یضلیو

 هدنجمو |> ینیدروب ناسحا هبهیوبن تاذ كني رار صح العو لج قحا
 ندنعردلوا هدررلغیلغا یاحوقدرویحاص ہدہج۔ دحودعقالخا دابا تناغ ٠

 هلل !نمانا) رواک هدنیدح سو بلع هل | یی ض(رون) راب دنلوا مسد هلق رش مماو ا

 كمالسااو ہولصلا هلع هلل ! 4 وسر ترضح ي ) یرول ضد نم نءولاو 7

 ندنغبدلوا ندرو كيایرو.ثلعلخ هلچو بواوارون ضخ یراق رشدوحو ع

 ہللامبارو فرش بولوا لعحض٭ هلبیسیرون كلا نایفطو رفک الظ .دملاوعو
 ہیلع هلل |یلص ( نیم ) یدلنید رول هت رلک اپ مماوب ندنعد دل ر ور یلاع

 تویلوا ههشو كش هدنسلواقح كعد رشو ید و تلاسرو تورم لاو

 نیبموراکشآ هدو كہ ہلج یقیقح بویمرونک ادسخ وا دانءرانانیمروتک ناعاا
 یتوبتكاسو ہیلع هلل ا یلص (ناهرب )یداروم نیبمهننیرشمسا هلغلوارهاظوا [
 كتلوسر اعطقو تا ہا هلی هرهاد ناز و ۵»ءطاو ج ییعیعج تعد رشوا |

 یدل د ناهر دت عی طا مما ندنرافداموق هه تش هنسلوا قح كتفي نشو ۱

 تازحم ندیا تلالد هتلاسرو تو قدص كاسو يلع هللا ل (ذح) |

 هدنتلاسروثوبن اهطق بولوا ہیاھن یو ەیوف تباغو رشک یراذیهارب و تجوا[
 هللا یلص ( ناب ) راب دنلوا هیت هل فی رش مساوب ندنغیدلاق كو بب را

 لاسرا هن رلیلاع تاد ندڈنلاج ینرات مضح هناشلح لات یادخ مشو ةع ا ۱

 ةدازالب ىب هدیعرش ماکحأو یتهلا ماهااو یو یاب ر باک نالب رو
 ینیداوا نایعو لخ لکش ةره هدشناش للا تولدا ناب و خیل ناقئالوا ۱
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 ندغر وس یشرب یر هبط عار كمالسلاو ۃ ولصلا هيلع ندنکیداہا قلخ
 هنیط ھار ا عار ربۂعو كسع ندیراف رشدوجو اکاد ندعوتطو

 بیط هنف رش مما ندنف دلو | هبیط ها هدف ولخرب یکی را هبیط هارو یدرواک
 هولصلا هيلع هناش لج لامنو هناصسقح )و هيلع هلل | لص( نط ص )یدل د

 هدا زند هلج و ندنعد دلبف صااخ بویلودنرواندنرالوڈ صلاخ ہ)ج۔یالسلاو

 هنن راقب نیش سا ندنکدتالثا ۵ هاش هل ز و هپ هعبفر هجر دو هلل |یلابرقن

 دوج ولا تحاو تاج و دبلع هللا یلص ( یضنم ) یداند نط ضم

 یضار هدان ز ندعالسلاو ةولصاا هاعبویلدنو روا ندنرللوق صااخ هلج

 سو هيلع ہللا یلص (رات)را,دنوا هيم مارا یلیلج مسا یضت رم ندنخیدلوا
 فی رش تعن هدب رش تاروت هکر ونلوا تباور ندهنع هللا یضر رابحالابعک

 ہلیلالجو تمظع لاتو هاصسقح هدناب یالسلاو ةولصلا ه-ءلع یو
 یرلرضح لاعتمیالوم ید, افرصوو رک دود( راتما لکو 1لا یدیعدجح)

 عیچ هنس هیهلا تابلجت بودیا رایتخا ندقولخم لج یمالسلاو ةولصلا ہیلع

 هيمو ر راع ندنکیدتاذاضا بیح هودنکو رھظم ہدایز ندناتناک
 یس هک كارت ضح یاعت قح سو ه بلع هللا یلص ( یصان )رلیدنلوا

 هلل !تیدرمصان هدک العاو رهق ین رادعاو هدزازعایاهاو نط دو ہدقاشالعا

 یتا و ییهرت نداکنهمو تولد یش مل عدو نڪ دعا لب هنتمومو تولوا

 وریع) اغاد ہللا تءانعو نوع هیافعضو زحاعو عقد یناظ لرلم ول ظءو ناي

 ناس هلل | اسو هیاع هلل یلص (اق ) یدلنیدرصان هن رلفب رش ےما نیغلوا

 بوذہاوحم یتسدهانمو ارجا قماوا كن ران رض > هتبط# تلج لاتو
 راد لوا ریست هل فرشاد ندنءددلوا اف هلا هلام ہدکقا ماقا قح

 یسدموح رض تماو یه دج ا تعی سسو ید یک د سو ه.لع هلل | ص(ظفاح)
1 

 ن د هطاب و هرهاظ یادعاو کال هم عیج ہابراتوہن تاز سٹامو یا

 رلیداروہ هیعصا هلیفب سش مما ظفاح ندنءددلوا قاب قلاسرو تعلد سسو طظوح

 كا هذاك ینیدنا وا ب٣د ہدازح و ہ_ہلع هللا یلص ) دهان لب (

 باسی یش ھل ے٤ا ق رشو هتشاجا تما نال وا ی رشم هلن اسم ا فرش

 ندنکیدلہا تاداهش هرلتال هدن الدخو یزحو هدا الضو رك دوا وا

 7 3 ڪڪ س



(4. 
| WERE دا اه ها IPE ERSTE TYE ۰-ہر ےیردہ.-صصج تہحصصو TEL HEZE, 

 تم

 2 رد هما وایو ه ودنک ندالعولحقحدوخاب و هنسانعم یی ریوربخ

 ییاطخو ادن ( یبنااهیاا ) هدنآرقو هنسانع شا وا هبلاع یس هبت رخو ہعیفر

 مو هبیلع هللا یلص (یدھم) یدلروب یب دنب رافب رش مما ندنغیدلوادراو

 راشیلفرومأم نوجا داشرا ین رالوق ندنناج یراترضح یلاعنو هلاک” قح

 ندنغیدلوا هب اجر هيطع هبذهو یهلا نرذوتو لیلج من ۵ انوکم هل و

 بانج اگاد سو هیلع هلل الص (دنهم) یدارو ہیعسا هلا فی رش مساوب

 لوب یرغوط ینعی عقتسم طارصو قح ندنفرط هاشزع دوجولا بجاو
 هيلع هلن | یلص ( تريح ) ردشٌملوا هع“ ہلفب رشساوب ندنرافدلوا هدنرزوا

 ندقولخ هل جو لرم ېو یببح كنيراترمضح یلامتو هلا“ هللا |سو

 هباع هلل الص (لیلخ) یدلروب دوست هل غ رش متساوب ندنغبدلوا بوی

 تعاطا هبهیهلارهاواو قیدص للختالب كن راترضح یلاعتو هنا هللا و
 دید هلقب رش مساوب ندنغیدلوا تسود هلبا هغلابمو تباتو ماد هدا دا.هناو

 [یطا بلقو یر هکر ام فی مش مسج مسو هبلع هللا یلص ( نص ) راہدناوا
 هریو یر ندنیشو ردکو شعو لغو صااخ ندہیعرھ ی ونعمو یروص

 هني رفت رس مما ندیلفدلوا ره طم هب هد ر تابانعو هلا تاضوفو ابو

 هدناشلا مظع نارق فا سس م ساو سو هباع هلل یلص ( هطر) یدلنہد قم

 ربسش بو ریو یتعم هرز وا هجو حاقرب هللا مهجر ر سمر د ٹو ارک ذ
 یداه یساه هم ریش مسا رهاطیساط ندنس لک ہط یس رگ ھجوردرلش یا

 ندکرشو رفک ق لخ عی ہنسانعمیداھو رهاط بواوا تراشا نفی رش مسا

 .!یطساو لوقو یدلنہد هط ہنسانعم یی دبا داشراو تیاده هناع ارولو رده

 هيلع هلل یلص ( سد ) یدناوا تاور ندیامت هلل اامهجر قداصرفهحو

 قارولارکب وبا بودیاربسفت هن رزوا هجوجاقرپ هللامهجر نیج رخ هما سو
 ید بس A ہلجینعم هروکه کوا یدید رد هنسانعم رش ولاد ساب هللا ہجر

 هتماعتو تداس كمالسلاو ه ولضلا هلع ام رڪ رولوا كعد یلضفا و

 (بیط) یدلندسد هنسانءهدیساب قلطم ندنفیدلوا زجاع ندک اردا ل وقع

 یراترضح یلاعت هللا هنسانع» یجواوا لزوک یس هار سو هيلع هلن ا یلص

 هليا هبیط هحار نفي مش دوحوو ینتقلخ كمالسلاو ءولصلا هيلع ادنار ورس



>» 
 یھ تیس شر ھم سس سسشسمس تہ ہمہ ہہم تمہ ہةھہ

 |( ارنهاجارسو) هدع رکن أرق مسو ہیلع ا یلص (جارس )ردش وا ہیمسآ
 بواوا رو نی هناساک لجو رهاط قلاسرو توب صا ردشهروب همس ويد

 ۱ هل حب رش مساج ارس ن د نک دتنارب ون مایقلا مو ی ا هليا تبا ده هلاع نوشب یرونو

  |.دنیلاع نوتب بولوا ضعحر ون مسو هبیلع ہللا یلص (رینء) ردشنلوا دوست
 رد هوا ہبعسلرینم ہنیرلفب ریشسا نیفل وا ندنراتورنرون یدنکر ون نالوا

 ]هلی رلک اپ ناسا رد ہنسانعم یب دیا عج یشاح سو ہیلع ہللا یلص (رشاح )

 | |یرلف دلو عج ہدازج زور بولوا هدنرلفب رشرتا سان هلج هرزوا یراق دروي رب فت
 | نوه دلوا عج هیج نج یسهلجكراندیابیذکن یب رابدنکی دو نوا

 ۲ ذی رم مسا ړسو هلع ا لص (رشم) ردشلوا هیت هلی رشمسار شاح

 ای رالوف نایلشیا یی هل اص لاعابولوا نددیحوت لها هلغلوا نوع ارش کو

 یب دیا ربشدنەلیا هریک تراشب و هیهلاتاناسحا هجن ندنفرطالعو لج قد
 | ويد تراشه |سو ہیلع هللا یلص (ریشب )یدنلوار یس ہلغ رش مساوت ندنغیدلوا

 || رد هکشا هدزم ینعی لرید ہکمرپو یربخ كج هوونکر ورس هدکد ادیشاا

 | | قاطم صایف بانج لسو هزاع هل یلص مرکالوسر ترضح هزوک هیانمو
 *هلیلج عن رک هانی هتمارومأم هلئلاسر ند هناشلح

 | ییدیا ہدزم ییهیهلا

 || سو ہیلع ہللا یلص (ربذت ) رد ٹو هيم رعشب یرله یش مما ندنرافدلوا |
 || تیصعمو یرلبلسدا یس هیچا یهاولو هر ی هیات ر یماوا ندنناشددتعا

 || هلباقعو باتعو بادع عاونا یرلنابعا تمادنو هب و بولوارصم ہرزوا
 یدلنیدرہذل هنک اب مسا ندنش دلوا یدوفروف

 سو ه.اع هلل الص (رذنم)

 | | رد هنسانعم یب روتک ع روو وقروق هت رلبلق كنب رلنلوا قسافو یصاع كنتما

 || لرهاکسا کنەیدجح تەب رشو كياشلا لاج نأ رق سو باع هللا للص (لسرم)
 | | ردشملوا هے٥ لبا لیلج ےسا وب ندنغیدلوا لسرم قجو نامزلارخآیب
 هت رالوق ند هاش لجیقح هنیسانعم لس سو دید هلل الص (لوسر)

 | |یاطخو ادن ( لوسرلاا_هباا ) بولک ہدلب ینو شاردنوک نوا توعد
 | با ناونعو ہی ربغ ندابدناو صوصخم همالسلاو ةولصلا هیلع زلوسر وا

 | | سو هلع هل | یلص( یب ) یدلرویب لوسر هنیرافب رش مسا ندنفیدٌلوا باطخ
 : هن رالوق ینسبھاونو یماواو یسادحوو تیهولوا كىلا ەتو اهلل |
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 لن



 ۱ نار
 ےس تنش سشنسد تست ست تان سوت

 هدع رک نآرف فب ؛رشمساوب و راردیا تاور ندهالا ہجر ضایع ینا
 ف ردفودح كد رب لو ول سو هلع هلل |ییص(دماح)ردشفلو ۱ رب ۲ د هدر رب

 مار رش ےساوب ندن د داوا قوم هانودج ی لاءق> هلیااس عار! یکدم را

 داش مریم یخ دنادچ هل بلک | فرد . ات مض> ی اهن قحیدنلوا هيما

 یدلک هل یلعا شرع سو ہیلع هلم |ییصایدنارورس یداک هدفی رشتیدح
 بدی دج هللا هغلابم هل الطاود هللا مالسلاو * ه ولصاا هيلع یدلیا ہد و

 سو 4 اد هلل الص Ca دوش 2 ) ا رسد هل. ون د رش حس دنناح ندنعدلوا

 هلي تالا ع اونا ینا ےس ت ناد هدن راد ردروک ذم هدر ول ر باک رم ساول

 ناسحا هناد دو عاقەو لج ء١ ول ہدازج مو ۲ و 3 e :هردنا وا اشو جم

 مسو ale هل الص (مساق) رد ہوا ےیسا “ هلی یب رش مس ہادوج ندنعبد لوا

 ھت رالوف یرلت مضح العو 4 یههلآر اونا هلیا دو < !!یجاو ت٫اده

 تادوجوهر هم حر ہو هنسیهردشربا بودیا ل )صدا هله>و یعادروم میهن

 هژرف رم رش مس !مماق نوهیداوا یربک لیسو تایل یل کو ولصلا لضفا هيلع

 5ر رخ الاو نیا والا كنس اس و هاو هللا یلص قا بفاع وا ےے یس

 نت ,دلرو تلاسرو توبن ہین تک نرم ک بولوا أن نیست ااعاخو

 مرکاو لضمفا ندیرات دیر اد هددا وا تال اکو ہدتلاسر تاحردو هدو تاماق مو

 ۵ إع هللا یلص (ماخ) ردا وا ریس 4. دن ee بقاع ندنغیدلوا قولحم

 دیک. رک ص ذدنراب ل کتب ولوا مانو لیمک 7۴ دلل رس و علا ت تان وتوج سو

 ۳ ند: ةر دلوا نياسرلاو ءايدنالا ما ندنکیدارپ و تلاسر و توس , | ددک

 ہلا رک و عرش اد سو هب a و الص (جام) ردشیلوا ۵. سذ ےل فی سس مسا

 ہدلاح ییردلوا نیلامال هجر هقو ۳ اک یرلت و مه اعر قح هرودل واولم

 یو سنا بودا رومه هلا ناعا یرونو وح یرذک تالط هل رانلاسر تمر

 یدلیاتوعد دوعتسم طارصو هناعاو ید قل خ نوت هو هيلع هللا یلص (عاد)

 رارواوار انا دلرانلقهدنابغطو ر فک وتلواناسحا تنج نو گارلندیا تباجا

 هدنرل تبا ( هلل ایعاد اوبیجا ) یخدو ( ہنذاب هللا ی ا ابیعادو ) هدن ًارقو
 ۱ لبا قیطا مسا عاد اذھ یلص اض ردشمر وب دی ہللا فب سس مساوي
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 ۃولصلا هیاع دهم یددع كار فح مال لا ماد ماظع لسز ترد زر

 |یلا هت هللا ناوضر مارک باععاو رد هبا یددع كتفورح ماللاو

 0 نمدالوا ٹکر ارب «مالسااو هولصلا ہیلع تا اکو رس ترضح نیمچا مع

 ةولصاا هيلع ترضح هدنة دروب لاو ود ین رپ زیست لم ا دو .دةدلوا
 ن یک دا ای بز مود ٦ ا دوس ب اوج مالسااوا

 کیا و*دنا مع “ام ہاری زرا درب و ندا ب ورو ود دبا هیعصلرکهسردرا ی يطع

 'یدید اترا تاک و ہح صاخ مش رشمساوب و ردیف ثم ہو داکب لے ارم یا

 تاک رب ه:اهط لوا العو لب قح هاو مدآرب هل ما درج هدهرعسرب الثم

 هناا هک را ف رش مساوت هده اخو رز وانفش هالمافطو را ناسحا
 هلب فی رش ہما ویو رایو نیماندانالب نلها نالوا ہدنحاو ی ها لوا ل ادت قح

۳ 
 هللا یل ص(دج۔ا !یدروس کد هد نزد هدع رک نآر قرض > لوا ی اهن قح

 امت هلل | هنسانعم یی دیادج هدا ز ردلیطت مسا دچا ندا دج ٣و ۳

 مرک الوسرلوا مدقم لک ش۶آزویجوا ندقولخم هل یرمضح هناشلح
 هم ا اشام ثیح روت لوا بودا قلخ نراش رش روت كهالسلاو ةولصلا ہیلع[

 هرکس ورک ذ اک هدوحو لاعا هلبا اتو دج عاونا هلاوز یی بانج

 هيمو د رد جنا نکا ار پ مسا م اظع هکیالم یتعی ام“ لها نوت ندنفددل و ۱

 ج لوا ندمالسااو واصلا هیلع ہل سش مسا دجاو و ردرلذعا ا اکو

 ہدناروت 80020077 یدج ہدایز ندهد چو ردیف هل ےہ ین هک رب

 ۱ او یودمع نوداج ا هتماو ) هدحدم جد ین٠ رکا مد تام ی اڑا

 ندہنع ہل !یضر(سناترضحو )ردشعا ح دمو د ( لاح لك یل عو ءارمضلاوا
 ہدنمایق وہ کرا یر ون ہلنداعس اسودیاع هللا یلص تلاسر بانج هکندناواتیاور

 هثکیا هدفدلوا رروط هد هاش لج نیجارا جا ِترصضحر وصح لوفیکا

 لدا لعرب قال هنج راز نع رمز یا هکر اە درلنا روناوا رها هلا تنج ید

 تمظع دوج ولا جاو تاذ ہدبآ یراکدید یدنلوا ناسحا تنجاةلبا ببس 4

 هل نکیربو دمحم یعسا رکی ر اریز رک هنج رار سر روی هل بل الج و
 والعتاد و دجا هلهالعاو لحاتاذ یدنک ناشلا میظعا رددجا یا

 یلدردروک ذم دناروٹ باک ف ی مش مس دنا ول و مردہااپ < ند ەمود روهح ییا



 < م۳۷

 وو تہ رک

 هکر دراشعد هددشاب قد رط كنسءوقوا كمالسلاو ة ولصلا هيلع ىن ءام“ا

 هل ھجوول هرحا یپ سو هلع هلن | یلص ںیم ها نم یلع و لص هال

 4 لص هال ( عیحرانجر هلل اے ) یهتا ردلطفاو ی وا یعءوقرا

 ندنیاب لیعفت فی رش مسول اس و ہیلع هللا یلص ( در هعسا یم اندیسیع
0 : ۱ ۰ 

 انو ل چ هل س هدا ریپ رم یانعمرواک ده یل و ء٥٥ مسا اد ربع ںچن

 ردق و تاہم هناناصو و ضصاوخ گنفب رش مسا لر ردکعد شوا حدمو

 ) اوح ترصح ( ُ ہدارب رحو دیق ید ہداح ول قد هل وا هرطو ندرح رب

 انس یلع ہم السو هلل | تاولص مدا ترضح بو وا قلخ اع هللا یطر

 ۳ ولصاا هلع د ی :رلحاکن رم هدو دناوا دفع دن رل رضح نییچا لو

 ءاتناو ردشٌاوا دقع هللا هغ یش تاولص یمرکی هن رابرنضح مالیلاو

 ن دنر مر ءربخو در دکر که اکی ساعم۶ كف رس ےسا لوا هدنامزرخآنیاسیعو
 ردمدقاومقواوفرشاو ےظعا ندنساسا هلج فی رش ےماول کی دلو | مولعم

 دوام هلج ہنیدنک هدننان و ر هدقدلوا هلءاح ی رلزرضح ہزما ید ہدلاوو

 هطول دو روع یف رش مما هدک دشا عضو ینلج نجف نس داماح هتسولوا

 هد اط كثب ریو هدافا هرب ەم یار یکی دروک بل طاادبعیسایابلوس ویدناوا

 قرم بولوا بانج یلاعیب رب وبواکدالوا ندکیلص KEES کردی دربعم

 راردنا رانو دج E خو ضرالهاو رولوا عبا هاتنە سٹ كا ها ترغعو

 دوحو هدنرودروس یهعراد فبیشت تقاعو ردیا جارعم بودا ورع هزاع“ و

 یر مرک« ٴہدااوو یرل مز دج ندلجا یک دل باری هدو ند روذاوا نود هرب ین! رش |
 رد رلذعا هر ید رخ ی راغب ریشسا هدیراف سنا نیح یرات رمض> هزمآ

 ی رالوق العو لج قح ندنغیدلوا یسهرعشک دناوفو صا وخ كذ رش( مساو)
 ردفرح ترد یرلد رح لدم مما یحردشمروم هک ۱ ہلب رلتم الد وارد وارد

 الع و لح ق> جدو یک ینیداوا قورح ترد لالح مسا اپ ناد

 )یراق روس راست ندا مالسلا لع انا كس ترد یمرکی زوب یچیدر و

 4 زویحوا



 هک ۳۳۵ ¥

 ( هل دلا ءاعدلا لضفاو هللاالا هلال رک ذلا لذا ) سو هلع هللا 7 ْ
 لھا نم هب یئانعبو هدا و ہراھاو هل ی عو ه.لع هلل یلص هلل !لوسرقدص

 ہرکص ندوا ( نیملاعلابر ہللدولخا نا ےھب وعد ر او ( ا نیعجا هداشزا|

 راک ذاو هیلالجرکداروا ( در ۳۹ هفت رس داروا ض٭ب ) ەك لوا م ولە

 ءایسا کل الا لض٭فا هيلع ابد ال ار رف ترضح ہدنلبڈ د هب واوم + a وسا

 صا
 ۰ a ج۶ ۰ ۰۰ 7 5 84 ۰ 4

 هب هدد رشداروا ج رس هچرو اکر: ندنکدلکهداوا تار ہد یشرداروا

 توالت ماتخو رر یر ہذبطا "هل ج ءاعما زوقط ناسفط ندنرا هش

 تارا لئالد نکل یدنلق الءاو تالو ترشاسم هن رش هجرت و لہذ

 ) نان ًامویدحا )سو ale ہللا لص دمع االومو اندیسءاع“ا) هدنسهکر اب ریس

 تاباور نالوا هد نحو رشو شالا نایب و رک ذ یی رشمسارپ ز وکاو و
 كنیرلترمضح سو هيلع هللا یلص ازج زور عیقش ادخ برب> هرزوا هه

 بتک یسیضعب و تباث هلا ع رک نآرق یسرضءب ردقوح یر ہفب رش هاع#ا

 كمالساا ےھبلع مارک لس رو اإلا یسیضعب و ردنیش ہد هراس ی و ام“
 ترضح فی رشثیدح یسہضعب و شارو نایب و رابخا ہلیرافب رش ناسا
 ردتنات هلستما عاجا یسبضعبو ناب هليا مالسلاو هولصاا هيلع مانالا ديس

 حدمع ور ف رشمسارپ رہو تلالد هنفرش كنا یت رک کنی راغب رمش ساو
 ہللا ہجر ینالطس ماما بواوا عقاو فالتخا هدنددع نکل ردلَمْسم یانو
 امر س سدو ضراف یا ندس رءاایا ےب ںاتجو كب هد هتدالا بخاو٭

 هه رش دارو! نکلردشا ا هباک>و لدن یه وبن هقب رمشءاعما یم ہک کسیکیا هل دیاور

 شلوار ر ھورک ذ هش رشءاعهازوفطناسهط ینعی(نیعسنو هعسن )هد هماالح

 ءاع“اقے ا بونلوا ادشا هرب رک یلاحت همرکو طلب هروک ذم ءاعساندنفی دلوا

 ینددناوا قیقدنو لیصفت هدنرلحرش تاربحظا لئالد نینوکلا دیس ترضح
 راعما لوایرتک | هقب رش ءاع“انالوا هدارو و ندنغیدنآو ح ورشم ہلھجو

 اکر دقوش یدنلوا رادتا هنس هجر راصتخا هج ور هدماعم وہ ندنفیدلوا

 بلط٭لصا نانا هلو هيلع هللا یلص اعر بانج دارم ندنوالنو رک ذ

 ندنفیدلوا ترفغموو«۶ثعا و تچز و ہى سس تاولصو بولوا ل ماو

 هکلب زافوقوا وید دوج دماح دجا دمحم نامه هد ہفی رش ءاع"ا نرالت
 سس سا



۳۳۵ 
 ( یناذعنم نما یصح لد نو یصح هل الا ہللال) هلک ہدی-سدق ثیدحا

 نوصم ندهرهاط ءادعا ضرهژنالو| قدم هل نیص> زص حار ز ) یداک

 ند هدطاب ءادعا لوالد ید نالوا قق < هلی دح وب 2 قل ءح یکی ب داوا

 ندنامجناذعو رواو ضالخ ندعاح هرو نام ازم تواوا ظوهم

 ردباافطا یا یر ون ةلدیحوت نالوا نے لا نسخا زد ران باذعدا مع 5
 ردااو مدو نرس> نالوا لصاحندی«طو دعب دا رخ ندیناحور باذعو

 نوهنع كدعال مل را )ر واک ہدشیدحو ردب ورک دذ نالوا هت رزرا تراه ط

 هلکتردوب باج صا 1 رک | هللاو ہللاالا ہلاالو هلد دما و هلن | ناعس) بتذنج

 اذهیلع ءانب زالوا عن« یلوالا قب مطب ثدح قج هیلوا عنم ن د ہکراسبم
 نالوا هنن رزواتراه طو وضوء رک اردو و عنم ندح:سفو رک د هدا وحاعج۔

 ) هللاداہلاال ) هک دی وب ۵ جدو رد دای و دن لها نسو لاجربادآرک ذ

 ندهب وفش قو ر> هکر د هفوجیفور> عیج هکر دوب یز ردراورا ههضاخ هدنسهلک

 قا طنا هزءالوهالر ا ندب ة شكلا هلو ندفو> ضااخ هک ا ردفوب فرح هدنآ

 رک کلا رک ق نا اک نالوا رکاذ سالح ندتةندلوا نیت
 ادرفنف هدنسارا قلخ هکرونلوا مهو ندنوب رول وا لصاح صالخا لاک

 الاو هیلبا توص راهظا ردو كج هدا عاما ہنسفن ضد راد ندارگ د
۱ 
 ردموهذم ہدییکیا هکر واوا ی دوم هتد و سدان و هات ران ثوص را طا

 ند هطقت یس هلج کلب ردقوت مم فرخ ہد هاک ل وا هکردوب جد یر و

 ررزوصتم شور نداوسام مج هک ردصال> | هلک هر و روک وزردیلاخ

 نیەت رهظع ردید# ح ور ہکل وا لع یک ییدتا رذک هو هرې م بتکو

 نیااسلا بر ةدقد) وا ی رک ( هلل االا هلال ) یس هک ادتنا ہدذدلوا رون

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

 هول صا هلع ی درون( هللا لوسرد)ںودیا فی مشت ین هلباةوت یر اش ل ج

 لەعفاار دل رک یدلاو هدااح یییدلوا ی سد كه دصاو دیخونول مالسلاو

 ە_۔ھلا ترضح تداهش اربز نوسلوا رکو نوسارا قدعض٭و وا

 ( هلا لوسر دم ادهش هللاب نگو ) رولک ہدنآرف مکه تت ردیفاک هب وہنو'
 | ها لرسر لاق لاو هے۶ هللا ضد یراصنالا هلل ادرع ن ریاجنغ یورو

 کیس ۱
 أ

 rejî إ

 ا وی ےک ےگ 5
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 هد زب و هنهک الاو رتوطرتو ہزان ینامبا دیحوت کو ردکعد هلازااقلطم نموا
 هلبارارک نس هک ( هل االاهلال ) ماشخاو حایص هدحومنمّوم سدروااف
 ردیدیرپ لرفک اقاطمیصاسعء ارب زردبحاو لع خالصاو مزال ناسادہدچ

 دبلغ هسا وا صادر و سد ردثعا هءاعا ییاءارو تعاطو ردیس هل سوو

 هدنسارا ناعا هليا بلق هکر دساپ یراکدبد گر یاغ كنهبلعو وردررس هتل

 قل ادم کلا ن دن ر ساپ یدرکدم نیسغ و ردقدنک باو لت اح

 7 ) یا لء نادل هار)ر واک ہدئیذحوردن ولنو با نالوا یانندنرنک

 | زالوا ثعح ندنیف نالوا هدنرزوا سو ہیلع هللا یلص هللا لوسر بلق نکلو
 قم کرد هب و ید قح هولص مک همت رداکد یک قلاع كتمادارفا ار ز

 | | قس تیصعمو رفک ندقلقرافغتبساو ندکل ہزان اعا سد ر واب یدنک

 یروضحو تبباو قدك یبدصتو عفر یا او ولت ہکلب نک مزال كلا

 رولک هن_ساتعم ه۰۱دایعوحر کوا هاک هر وت ار ز رولوا یخدزو 21ا همادأ

 | کر دمزال هنم وو رووا لاسعتسا هدننوعطم ترک ه لبا تدحو رونراغغتساو
 ہلہارت دوجو مدرهو هنوطزو هدحو يد نوا قاوا روم یدوجو یاد

 یدلبارکشیدحا ید( ادح اه رةدا ول الو )ر واکه دار قو ہت نج هزات

 هکیدلوا لخاد خارش هدنوب و هلوا لماش هایش عیج هد ماو قاخ لاع ہک ات
 | تمنصو تلعف مک هتراربد هروتسم تد وب راک | ردکر ش نالوا ہدسان مو

 || زریدروفخء لرشاک او ردموھفم ندنلاثءاو اذک ناک ۱!نالفالولو نالفلءفو

 ۱ بودہاراکنا نلوقیا دو نوا لاوس رد دوم هدنفیفح یل ھا کر شوارب ز

 دیحوت لها ض×٭؛ هکر واکهدرباو ر دردوا قیهح لعافور ومو ردد هالا هن سدره

 را سح یا ذع بول وا طلسم نسخ نعد ردیاذخا مو یرلنا هداوخد هرات

 || ناو ر واک ندنقباثع عکدیحوت نالوا هدنراے لق ینعمون و ردرابذعم هخرک
 || راررک هنتروص مے بولوا قرع ہدرانرلناہک انرروطبواو ار ظ نم هرلناهدرانباب
 ۲ هدلیس لیجو ردا س۶ هنابلارهن یرانا ی اعذ هللا هدنراقدناوا جارخا ہدعب
 دعاو وا لنبل اعت قح هدهحو زررک هح بود هزاتو لب یکم هح
 ۱ هن رز, اد. و جدول یدلب اروم ٭ دالاب ےک ھت زال اق 02 نغیداوا

 ١ میک تن یدنلوا رمد هلبا نصح نددیحوت دلکو ردهدنر وض یکیدتا لو ۱
 # ںی ںیہ رر ۳ هوس
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 اد دیفشک تالک صد و ی درب و باوجو د مردہ یونعم جارعم ها ره

 ردعرش فالخ ٴیشوشالثم تنەرشنم یدیا مهم ہدعرش اذه عم ید وقوا ق

 وید ردتلت قا زا هک اب یدباردیا داشتعا ردمالکس سای نیراءالک

 ردیاماهدا شامدب ہدوکنفک نايم رز با لات هللا ہلاق یدلبارارقا نءازاعی

 هب یتولخرب و( زمن )(راب وس نانرم«یط,ةدیم زکر دیا ضرع ثءاججش ند
 مردبا دذلت هدان زو بودیا لوزل هفطذ ندنب هدهده* تلاحبواک تساریحد
 یدرلبا راضتقا هلیاانعم لواو ردیا ناسا یب هح: تلاح لواو یدیارب دا م

 عا مھف یبا رم ردرا محی نددوهش تعدحو ندع ٭ےھ٘رانو ارز 0

 خ زو یرارادنب هکعاورسرف هکیلست لارب وراردبادع ہی ھلا تنمنیع ی رکمو |

 ندفوقو مدع هنب رادح بولاف هد لع درا ضب و ردشلوا میظءا |
 تال درا ض ءب و ردرلشاو مظع لزن هلا اوعدو راش لوا ل ضو 0

 ععلخ تودیانظ هاجر تاماهلاو هلا نارابخا یب ہا طے شو هاست 1

 راه قوا لیعخساسلا نيب ندنغیدلوا قیاطم هعقاو هدنراکدتاراهظا

 نالهج یک هتشیا راشقبا كرت یضاارف راسو هولصو موص اضارتعا هلال اود |

 (یطرشزکست ولسو ) رردیک لنا مسخو بولوا یتوغزا تا ییکو قوب ز
 کادو (توکس ماودو)(موسم ودر( تراخ ماودو)ءوضوماودک ر دراو :

 بالاس ہرک ذ قب رطو (ردضارنعاتلرتو )( لابدافتعاو )(رطاوخ ینن ماودو ) |

 ناسناراسب و ردنوگا تالط "هلاز و ر رون لیصح دیحوپ هک کر رشد

 هل فلوا هدلاج هضیق يع تالظو ناجحا لع هل _غلوا هدلالح هضبق [
 یدیحوت لک هدنلاحیرک ذ دو رنک رک هر ۳ نوچ تار درونو یادکنالع :

 هلبا ی هلا بودبادب ندنلوص ےس ےک ال ن هدیآ ادتا ندنفرطلوص

 هکر دنوحما هلازاو یننالارپ ز یلدا برض هندناح لوص ینابنا ندناو هل با لیم منعاص | ا
 ردیاح رط هدناج غاصبولا یتالظنالوا هداوص هلکنا سا ردیاقلعت هنااا |

 رد ا قلع هرون هکر دنوجا قعیعوتابا هک الا هرکصرولاق ىلاخ تالط لحو |

 ردباح رط هال لعنالق شور هدف رط لوص بولا یرو نالوا هدغاص ەلکنا

 ندنناعاصارب ز رولوارو لوصو عاص اذهییع ءانب رردلوط هلب رو ییارواو

 حرط هبناج خاصتاطو ردرو من ءاربز زامماقہدناط خاص هلک عامل هلو ص بول
 کا ۱ جی

 ٭ قلوا
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 ےس یتیم

 راد و هنس هفکرب یس هثیسلاعاو هبنس هفکرب كارب یس ہراپ دغاک ل واو
 لم دو ھو یس * راب ے٭ زط نا وط ناکام ہک نالوا ھا لاعا ہیک الا کاک
 هرسثناب یساروام كنا هکر دناماقم فرشادیحوت ارب ز هاک ےجار ہنی رزوا

 ارب ز رول وا رانلایف دلع ۾ 27 یر دیحوت هد ۾ ہک ور وک اط ءا و

 هبذلوا هلاعم مایا یلاثماو رک ذو ردت غلم همش و لاحد وتو ر دکر مم

 ہلب' ناسا ینعب رده الا کد یو رط كنيفرع> دیو رول وا لئاز تلفغ
 (لل الا هلال ) لطفا هکردزوغط ناسعط ( هللاءاعساو ) ردلاغتشا ههللا ءام“ا

 هرلنلوا کالا توذحو ردون رک ذادتبا هراثوا بوذح یالاسرد بس هے هلک

 ءام“ا میچ هکر ده الا سا یرلکدید ( یظعا مساو ) ردلالج ۂظفارک نادت
 یماطسب (دی زب ولاو) ی دابا توس لیصش هدالاب و ردعماچ ینقیاغح كنها

 هکددرب وباوج E ةو ردن ےظءا مسا بو دا لاوس هیهرسسد

 ین ع هرن دلس ی طعا ےس هرس ید زر زک, ریس وک یرفصا مس اکب زم

 ہدقلخ نکل و 0 معظع ار ز ز رد ہظعا عسا یس هلو هر "

 دیےشروخرون ہدەرذو ناعلسرمس هده رفالاو ردقو لاک هعلاطمو لاڪ قدص

 ہدکاخو ناخ و وا ول نٿ ہدرححو ناوارف رحمن ضیف هد هرطقو ناشخرد

 یمطعا یھ وا ہرزواِلاکد وهشر عو داقتعا سا ردراو ناشف ہحسار كسم

 لوغشءاکا یک ۵ ہک مما یاهو مهذاف رولوا ربارب تدرحو تب کو ت بد رفصا و

 تا کا هلبارک اد هلبالافتشا ٹوک هکردراو یرسو حور كعاوا رولوا

 اغتشا دصوص٭ ءاعەا نوجا نساح ررٔعسد رداروهط ناو تپ انە

 ندنع رغ روتفرک ۰ رکصندقدلوا لصاح حور تفلاو و یک لاک راندا

 هلا قء*> 8 ةا تا اوم ھا ینبدل وا لوغل و پول وا ظوفح

 هدنراارا ہلب | قیفح یایس* هرکصندنا بودِاروھظ یرخا تبسانم ہدٴلارا

 لوخدو لوصو هب قیفح یاس ۰ رکصندنا تودناروهظ یرخا تاسانم

 دیحوو فشکنم تدحو مس هلا لوخدوب و یاسمن هللا ل طن رولو مسرم

 ندبلقلاع هنن يکردتانط ندلاخ اع كلاس قوجو رولودوحو قیفح

 هاکح هرم« سدو( یقح لیعاع ا حش يدو) رشود هاوعدو طاغبودیا سا ق

 ذقدناوا لاوس ندنلاح بولوا قالم + یدنه روکعرب کردا لون هلش راه

 و 5
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 مالسلامہیلع ایدنا اریز یک یرافدلوب تا هلبا نينو ایلواو ء ایلنا تعافش

 هډ نامز هسا ا لح وم رد الا قلعتم ھەس ار رل,دلوا بوع٭ ہلیا رخ

 لاء قح بونلو هدضرا یماقاو ہدروح راز جو ہ دلامج قهاوشو رولک

 بولوا سزرپسد ہرخآلار اکادیحوت عو سز زدنلہەلیا هما دارا ی 4اشلح

 نالوا دیحوت "ینانم بویلوا رداق هلال دتسا راسو رواوا بس هصالخ ندخزود

 دز را ھر یک یکراناوا لطع٭و راکرشمو را رفاک نا وب هدلع و داقنعا
 یدلیخاد رموم ہدحومرھنکلو یدلوا دحوم نموع رھ سد رارولوا رانلاق

 کت هنسأرب هدنف)دیحوت ردق و یسعرشناعاندتهحتباجا هلسر توعدارب ز

 یب یھلاتاذ هدحالطصاو ردکعتا مکحوید رددحاو بولیب نغیدلوا دحاو

 ندنابهذاو ماهوا تالبحو ماسهفا تاررصن و عط ندتفاضاو تنسن

 هفورع» نمالع هني رزواوضع رھی ر ایک ردراذعد ردکلیادب رک

 ہن رزوآناسلو داعتعاو دیحوت هني رزوابلقسد رد موڈ ہصوصخ تدابعو

 میم دن رزوا سرو ہدججس هپ رزوا نیبجو ءوضو هنرژوا هجوو تداهش
 رعشقالخ هن رزوا هناعو رافظا ملقن هنب رزوآمباصاوبراش صف هنب رزوا هفشو

 هد ل قلخام یوضعرهو یدلبامضو ناتخ ہنی رزوارک ذو فتت هن رزوا طباو

 ندناءا دیح ولو یدلوا تواقش ثعاب ینالخو تداعس بیس كتبا مادا
 راریدیعرش ناعا نوعگنا ردش دصتو لوہق یربم توعد ناعاارب ز ردعا

 رکن ارقو) یدلربارو رح هدوراقومکترولوا یخد هلی 4. ام هلدا دبح وئاماف
 ,(هدع

 هددجوماربز یدعد نیدحولارصن (هدتآو) نینمّولارمصن انیلع افحناکو

 ردلک د هل و هدا یعرش نموءردندتاش قلوا ل وذ سہ ردیلاغ روص

 رارفاو هظفاحو تاعارح ینعەلج كناءا بوش لماک ناعا یاضتقم ارز

 ردفوقوم هني رزوا لاکوب ترصنو ردکمرونک هدوحو نهو كناک رال لو
 دیحوتو رواوا لوذتیحاص كناعا هاکلاخ هماظنوب و لاوز ہلاک و هکناعق
 ردیقیقحو یعسر ید دیحو تالذک ردیفخو لج ءلرشو ردیلباقم تکارشا

 ردلکدملی و هوای مر دیحوتر دق وب یباقمارپ ز زاهوا عضو ها هم قیفحدیحونو
 که لک وک رب ہدنماسیق ینعیرد ہلاداکا یعهصق هفاطءلا بحاص کت

 | اوا ی رج ی ربع ندشداهش هک نالب زاب هش ر ز وا یس ه راپ دغاکرپ

 IS ی ست
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 ا داتسفا هک لب ناظیشو هيلدا تباک هک تل. قآ هک ردهظرمسرپ

 زابل وا ابر ردق هرذ هدنلها ضالخا س: هیلبا هلاما ند هح هک ات: اوهو
 ر ول وا ہللا « دھابشم ی” فرط صالخاو هظح> الم قا بناجار ارز

 هکردوایدالخا كءالسا لها ( نع ( نوصل دل رو (روک ر) ہدئآرفو

 هدایت ند کلش ینیدلوا لث اف یراصاو ندہیش  یکیدےتِا اعدادو

 ثروص یربغ ندد > ہددوجو ةذیاو رەلق یرعت ندنسهلج کيا وسام هکلبو
 هناثاضفو صاوخ هلدیحوت هلک ردروک ذم هداک مان لالا دقن ز هیمتسوک
 هلو ال مو لک هلا روک دن ددع ردد ران او را خا نالوا سم یتییدلوا تداهذ

 رومان رادو ولملالطاوذ هه !بانجهلبانایارونیاف كن نیک ن دباتعوادم
 رووا توالت هسهفد زوب لیلج دروود ( هنس موب ) رولوا یفاو هنلاصمو
 تبسم لا ( *وش لک قلاخ ) یدلبا تقبس یسیظفل یان (هلل ۱ الا هل)

 هکر دب رنضح لالطاو د هه دون ولا نعناو تادوحولا قلاخ ٣
 هدوجو بودار هلبا تمظعو تردف ییایشا عیجو یهآآو ی! ر تناناک هفاک
 لاعت لاعتمدزیا یالوم لرا (ریدق "ون لک ییعوهو) ردنیملاعلا بر شهروتک
 تردق تفص لاوز یف قلاخ ردنقمو رداق هن رزوا "یشره یلرمضح سدقنو

 ندزعظنو كيرشو هرم ندن کف درفنم هلدنادروو فصتم ہلب_س هعدق

 زدیدنک یا نسم هر دا,عو صو صع هتیطحم ناذ قح ا تیھولوا ارم

 رکید)( ریدق هز وا "یشلکر دهاشداپ ٭ربش یو ربظن یب ورب زو ی(مو ظنم)
 یم اع كسی زکس نوا ٭ یب ههالا رک ذو رد وتس كنيس رکو شرع
 x مرا عا هل صفر دپ ولوا د حوت سام( رکید ۱ قح یدروق هر زوادیحو

 یوالت( زی قلب دغش ابا تب )مرگ یو نوح نین ٦
 را دتا دحور فدا یانعم کل لاج زاک ناو دت وو اھ نالوا ی صت
 546*) یدناواروطس شقن ید یا طفو صاوخ ضعب هليا مر همه تا
 ثیدح كنه لک او ةولصلا لطفا ہیلع تا اکرذق ترضح ( دعظع
 ) لهي وهو ) هنا لخد هلن االا هلآالنا حب وهو تامنم (رواک) هدف رش

 یکی عرش نمو دد > وم هکیدناوا مف ندنول راد هروب نوم وهو رلیدروب
 ر اک لها رولو صالخ هلبا یر ظذ كنيجحارلا جرا هکاب زالوا رانلا ی دلخم



 هک ۲۸
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 هدمالسااو هولصاا ەےیلع یوب ثرضح ف رش ( ثادحو مردیادیحو

 اصاخم اص)اخ هل اذا هلال لاف نم )یدو( هلن االاہلاال رک ذلا لطفا ) هکرولک
 رارقا سب و هلع ہللا یلص هللا بیسحقدص ردشلوا عقاو ( ةنطالخد

 ین ال٣ٗاوذأ یادخ نالوا نیملاعلا بر ہلیاداقتعا صالخاو حاصل عو باق

 رک هللا ںاقو د.حوت هلال هس خوب ردصلاخو صاجدبع ندیادیحو

 ( صواخو صاخ و صلاخ ہ4 ) ردیدشا لرفاکو قفانمل کد نمؤمراناوا

 هوا لاب ندا بولو بوش هد هر نعد ردعغلوا قاص هد وش هدسذرب

 هاکو راربد صاخم هدحاصو صالخا ها اپ ینا ینعی ہلەف لواو صااخاک |
 نیب نە) رواک ہدمب رکن ارو ےک تن هکر ید صااخ خد هنایلوا یہ وش هکرولوا
 یس هګار كيف هسخول ردصلاخ ندنلصا نہا ارز ) اصااخابل مدو ٹرف

 راد رح یکبا هک هحرک اردشمالوا هبفصت ءرکصذدق دشرق قول كهدو
 ندلاص] هفرطیکیاندنهجول رد هقش)یهارحارب ز رولکبولد زوس ندنسارا

 ندس وہا نالوا قساف كا ص ضەب زالوا یراساک | یرنا كن راوعحه

 و یرب رد هلهجو کیا یلاح كناسنا هکیدنلوا مو ندنوو یکی روه
 ردجاتع و هيفص )ند تھ جول رک ا ؛الم4 هب شد روما

 ردراو یرلجا تحا تدش هلماک دش رم ن دنغیدلوا ندا ةو یک ا لکو لس ل ھاو

 ہن رزوا یر طفءافص کردو یخدیرب و رد هانا قوز سو هیادبلا موررلنوب و
 رربد ةباهلاو هبادبلا قوز مو مود هرلنوب و ردلیلق لقا ران و و رد یقاب

 باق نوفص زکلاب ارب ز ردراجاتحم ہلماک دشم ہللا یف یخد رانوب هچرکا
 ںاحح د ددا لک د بو ہللا تاظ باےج هکندنهج لوش زیا تبافک

 ردلکد نکم لوصو هرزوا قح هح هوگ دی اراذکن دبا یکباوبو ردیفاب ینارون
 ترضح ) ردندلیبقو و رارواوا صاخا نکیآ صاخ را هک هلی هب را سپ
 قداص رەعج مایاو ہےھج و هللا مرکو هدو هلل | یر ) یضرم' ىلع

 |ینالیط ارداقلاد مع شو ربکا محشو منع ہللا یطر یرتسنلا هللا د عن لعسو
 هفن اطا دیسو مهرارسا هلل سدق یک لا ماو انالوم بانجو ۱1 |ناطسو

 ۱ اک وفا A مرا و یم سدو یداد_ هل دن

 ی ٗچپچچووس'

 ٭ سسر



 ا ۳۷ ےہ
 هلا تینادحوو تیهولوا یا نەن ردکمد هللاا یساسنعم رایدید ( مهالا) ۱

 زمولوامزب (دجاندیص لع لص) او عو هراشرع لاعتمیالوم نالوا فصتع

 ہنی رزوا مالسلاو ةولصاا هياعدج نيرا اخ نیاسرلاو ءایدنالادیسمدس و
 برا هلبا معو قر شا هلبا ةولص نس اکو مر شد دا هلکءرک قا لا

 للسو هلع هلل الص دچح زمزا وکرزب و زمدیسمزن د ( دم اندیسس یلعو )

 حاوزاو ی ارکں اخاو یناعلع م عچجو یب لهاو ا د رفاعیچ هن زاناش یذلآ

 رخآیبو قیدصت یی ودنکمایقلا موبیلاو یماحرالا یوذ تاب رذو یتارهطم
 هلک تجر قانصاو یا ید هنب رللوق نینمومندیاناعا ینغیداوا نامزلا

 .نیجارا حرا ید ردد لب رسک كن ہددشممال ( سو ) هلیا ناسحاو ہلماعم
 تو ن راد ہورکم عب چب هنن رارزوا كثب و كمالسلاو ةولصلا هبلعدجم

 (ایلست) ہللا قرغتسم ھّتچر ر بودبا لازناتمالس ندنرلکدعسا هلجو نینوک

 هلبارمشک تن ءالسو مالسا ( ارشک) هاب اا طعا ٹمالس ہلا للکمریو نعالس

 هلا لازن!مالسو ةواص ەن زار زوا یسهلج عابناولآو مالسااو هولصلا هیلعدج

 ,گالامتسنابانج هکیدید هرس هللا سدق یربحد وا خش (هکردلوقنم)
 هاد هللا یلصزمربمش | دخ بیخ ٹرضح 7 | تاور ندم: هللا یر

 ( سو ہلا یل دو دم اديس ىلع لص عهللا ) هکیکر ره رابدزوب یراترضح سو
 رو:اوا ترفغمو وع لوا 1 هسا هدرزو اقاار زا هسک لوا هس د

 هدفی مشتی دحورل ب دروب ولد ا نما هسبارروتوارک 1
 (تاثیسرمشعهنع تیحمو تان > رمظع هل بک ما نءیلع یلصن مالک رد شاک

 یراصذ الا راند ی رغ هللا هجر هاتف یا E هللا هجر قفار خ

 هکیکر ه ندا هکر دو ثردخرے فل هر رايا تاور ندھنع هللا یر

 واردنوا هتنانسح لاعارتفد كنه لوا همروتک هوا هرکرب هعرزوا ¢

 یھ اک نوا ندراھاک كن هسیک ناروتک ی هشت رش هولص لواو رولي زا هس

 1 قح هنا وا توالت ه رکزو ) هینش راهج م ول )رونا و | ت رفغمو وع

 | تفیس و رش ظفا ینا قا 4۱9 ) رد راک ذالا لضفا رگ 3
 ا مون  لووجولا ي بار ذحو شاروق مر سو زن وک "0

 ات و ۰ ٦
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 بولوا قداص هدنناس و خیل ےن یالوف لرلش )راش یکددرب ورو یکیدلب وس

 ضرالایق نیءال یا ( سو هلو هللا یلص ( نیمالا )ردا ارم ندعوردو بڈک

 ردکعد ےن ما هد ه داع” ما هد هدرا یک قغ راد ر وب (ءاع ای نیماو

 ٗةحرد ندتا.خو ی فوصوم هلا تئاما هدت اغ هحرد مالسلاو هولصاا ہہاع

 شو>وقولخ هلج ندمروک رشو ردغو ررضرب ندنراتوبن تاذو ارب ہدەیاھذ |

 یو رشصاوخ کالراجراک ذاوب رد ھر دب ینیدلوا نیمانجو سذاو روہطوا ۽

 لجوزع قح بانج ی هنسک ندبا تموادم دلراروک ذمددع رددنےس هلج

 عاونا ن دنیراد مو ب واوا یف اک هنروماره بو ج ما یقه وک"
 دنس نب رهظ» هپ هیهلا فاسطلاو قو زم هلیا تکربو ربخو لڈالج من

 (هن شو د مون ( ردشعا تعس ازار ك ہدورافو یک دا ڪو ٤ صضش ردي وف لیادو

 تقبس نبش قا ( هل الا هلال ) رووا توالت اح راک ذاوب هعفدزوب

 ناشلا ے ظعه | نالوا لا وزیپ قی> م احو لازال یس بانج ( ازب نع ) یدتبا

 یتمظعوزءواربمو ہٴزمندریظنو كی شو واوا ند دش رب رہ یئرضح ہلالجزع
 یدلوا زب نعو بلاغ هر زوا "یر رهو قولخ كاك تانا راسو مد

 بودیاراو ندقوب یلز وکرب رهو یبحاص لاجج یاهذو تبان یا ( لیججاب )
 لاوزوی عدو برو اثم یب قلاخ یب داراب هک الحو 77 ثمظعو ثرد3ا

 دیحوت هک دتا ر دندن هلج ې یل رس صاوخ ( لالیاجرک رک ذو )ناشلا مظع

 یقیدنلق ناب و لسیصفت هدا ز یرسف یرافب رش سا لرجوز زعابان و

 یربندجایتحاہریغ یىی ام ق> یدحوم نموع ندیا ماود هننو التو تارق هرزوا | |

 ناعهدرسو هو دخ و هلبح ورک« كن ہک رب ره هایس هبازا ناتسخاو ف طاو

 یس رب و ثیافک ندرلب تساش رہ تسارحو ظةخو نیما نیدناطءتشو

 ( موالا ( ر ول وا تولد هر کز و تاکر لا رشک ناولضوب 0ى نش دس مول را

 باوض ہار ناسر ضو ناکرا 4 هیات تقیرط باب را یامءلخو ن ناآربف غی جال

 ہلالح هظغا نال وا مظعا مسا هدندنع مهرارس ہا هلن اسدق ناداابرنرمضخ |[

 هدسالوا ود اغد نسخ ہرعع هلاالو هاش لجردیلبلج ظةأ هلل ا قبل

 نیغلوا ک رف هل و هل وأ ادنو ادب وید هلن اب کردیا ادب هليا م طظعا مال وا

۳ 
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 ۱ بوروتک ہددشەے٭ ںی نمک وج 2 بودہاقذح کردا نالواد :
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 مالسلاو ةولصاا هيلع هللا لوسر ید درواک,د حاغارب هد نج هک د تیا نوال ره

 قج هنلوا توالت هرکز وی ( تمس موب )ردلوقنم هليا ہنس تباور هکر یدروم
 قئال هتدارعو ام هدروما هفاکو قلاب دوبعم ( تناالاہلاال )رذغ رکرک ذ
 تاذالا ردقو ًالهو دو, ہہو هلا یراغنادنس ك نس قج ا قحسم هبهواوآ

 ہللا تالاک و هب رو هر زاد ند صداقت هلج ک یس ۹ کا ےک 2 كا رک یبطح

 کد یلعماوا ( نیلاظلانع ) نی مدلوا قرقحم ( تنک یا ) مردیا فیصوت
 باتحا هیلکلا ندک هننادزب یهاوتو هلماغاروصق هدمرونک هنر هفحوهاک

 مدلوا ندکر الوقیبدیا مط ہراب ریغو هعسقنهلیا باک ترا یسیضعب بویم ہدہا
 فطاو رهظم هشرفغمو ودع هدنمرح كنيحو,م هدنهاژو هنیهولوا سر

 هدنوحنط) هک ردیکح مالساا ہیلع (ند سذ و ترضح )برات هليا لئان هما و

 اعد هب هاش لح نیچازا حرا باج هلیال .جرک دو نکا هداب ردر عفو

 مرکا لودز هکندلوا دراو هدفی رش ثیدح )رابدید ردشءا رانو ع رضفو
 ہهیدصغو موتو مومصو بورکعرب ہکرایدروہ یرلتر > سو ہبلعهللا یلص

 هل اد ولد نبملاظلا م 91 كنا ك“ تناالا هلال ۳۹

 رواواف شکن یتازحاونورکو لج ی مه بولوا لوبقم یساعد كناالا

 ردقول شلواالبم

 ہدلاح یجب دلوا ھجوتم هر هلو «A 1و تک هلءاک تراهط هنسکر و ریدروبب ۱

 زع بانج هسایا تموادم ہلوالت ہ رکململا زو رحوا جابص نوک ید
 هرکز و( هبنشکی : مو ) را.3صال یفیدلواراتفرک یراترض لو

 قسم همه واواو یال هندام ء( هل الا هلال )ردلیجرکذ ق وح ہناوا نما رو

 ردهناشرع لال او هللا قاطم رداقو ےکحو قحترضح الا ردقول ےک

 فن رمح لاوز ی یالوم بان < قحما ق واهاش داب نالوا كلا الام 0 ااا (

 ردق و رها هاط ی و اهاش داب وا رکو تّنطع كا 6ت یا )رذص  وصح

EER:ھا ہدلازاو لر و داناو دیا یک یکم آنا ( ۵ نیم  Eتالار عندنا  

 یوسر E كن راترمض> لات م یالوم اب اھو 1 هللا لوسرد ) ردقوت

 ردز رگ بو نينا غاخو لس قح و نل هللا یلص نط صأا درج

 لج قح نیس رما مناخو نیبنلادیس مسو ہیلع ہللا لص ( دعولاقداص )

 ہدەی ورخاو هب ویدروما ی الج اود دزبا يهذوماو د.ءوو دعو ك رض > العو
 دی ی

 ےس روس رد ےس حج
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 یعاوحو یل رش یانع» لب هس ءاعساو سا بو ف رعز هنازتاعاس

 ردبر ی ینبدلوا تحاح هحاضیاو لیصفت را رک: ه)فلوا شعاوا ناس

 | صوصخح هنب رهب( كنهعبس انا ) ررخم هدنرا هش یشداروارنک | هرکصندنوب
 ناکلاس موب رهب یز زعلا هرس سدق ر(کتسد رد ترضح راک ذاو داروا

 هیعوساداروا یرلکح هدا توالت ناحب ناکددنالوا هب ولوم هيلع تب رط

 هرک.زو اش هک کج وج هثلوا دع ٹا (ہد۵٭ مول ) روناو اناس ورک ذ

 نایلوا قئال هنرمضح العو لج لاعتعدزبا بانج ( هلل !ناعس) روناو آڻيو ال

 دماحم عج ید ( دا ) مردیا هزت یتسا ربک لاپ تاذ ہلیا ین یرلتفص

 رهاظورخآو لواو فصت هل. هعدق تینادحوو دعصو درف تاذ قانو
 (هل ۱الا هل الو) ردصو صع هثنیهولوا ناذك ترض > راک درورپ نالوا نطاب و
 ردیدنک الاردق و هز نک یس هتدنادروو قئال هتیهولوا یرمغ ندا یخد

Aیالوم تاذ بلاغ هتیرز وا هنبذرهو کوہ و یلاع  

 نر ذو تاثہسو یصاعم ( لوحالو )ردبترضح ہنمظعتلج لاللاوذ
 تاداعوتاعاطیخد( هوقالو ES ردقو تردو هباتحا ندناهورکمو تابه :مو

 ردقو تاعاطت.ءاو توق عفا عا لاعاو تا خو تانسحو

 نالوا محرو می رکو مظعو یلع توڈو لوح قحا 1 مظعلاىلعلا هلن ای الا )

 (ثیدح ) رواوا ہلا قیفوت ظفحو تانعو نوع كنرمض>ح لال اوذ دزا

 انار و رم ر درا ہبیط تالکوب اع“دیلاقع حج افمو تالاص تایقاب « دفب رمش
 یردحا دحو س سیل هجا عم هل دادس سو اء هلل !یلصادخ با 2> بدحو

 لیا مالس ندنب هذتما دم اب هدنرلتاق الم فرش ہلیا ہللا لیلخ مہاربا ترضح
 ردرفحوروخ تب ETS عو ردلاو زا + عد وزن اک ورم>هرلب او

 ہۂیرلرا سو شوک بونادلا هنف راحزكنا ردش ماع ارا ت ءار دوی رانو كن۔اکا

 تور و لکوک ہنی راشحو مد>و هذیذل 4سطاواردو هن را هرخاق ةه رلاو

 زدنوکو ہے کر دیقاب ترخاورلن وسا عياض ی را رح بونادلا هاکنا

 رانو دیا یس هنارص ی ا عز هه ادا صو لع هرزو اهلادهتنسو كارغ تعيس

 جانا ید نب یدید راتو کد ران رفاو هدنا ردفیطا تباف ی رب كننجوا
 | رنو لیارک ذ قوچ ینوب ( یظعل' یلع یا هلل اناج -)مدی د رولکبد هله جو هنا
 E توت تست

 4 رد#



 ہک ۲٣٣ و

 یی دلوا هلالج ظذ ید حو مما نیم كرا ہیلع قب رط ندنراکدروب رہن
 هدرلقب رش تمدخ كن رلترضح رس باتج ب یدو محش) ردراشهروس نا

 هادناخ یتشابلرابم هک رب هرسسدق ترمضح هکر دراشرب هربخرانایدیاروناوب
 لدردیا ساو کر اشار د لال اردهلوالیادن اب زاو آبوبوق هنر اویدیرافب رش

 یک یکیدروادص كس با زاوآ هد ہہفالث ھیداش شاوط ہلیازاوآ ینام لو اپ و

 بانج هکر ووا مھفذ ندتاورولردرا شهر ود تب اورولقنویدی درو وادص ناو

 هلیافخا هارهج ) موظنم ردهب رمج یر ہیلع یب رط كن رانرضحریکتسدربب

 ناک دن 1 وهتسود قح تسودلو«تسود هللا تسود ۷۶ ہل >اوراہل.اسجا

 عابلا هثب زا ہیلس تنس ناہحو ناشد ورد نالوا یراتفیقحہارنابسن مو تقی رط

 |تقیرط ناک دن ہیلعءانپ ن دند دلوا تد اسا مزال ی مالو ا لفاغ نړ ديل ہدرالگو
 ندرافب رشدازوا تأاعرەتە هلا یرلفدلوا ہدکما عابنا تاوذ نالوا یر ہیذس

 ۵9۰ باس ءایسا ند هلا ات تر ء او صوص# هنر کن هعبسمانا تواوا

 دادعاو اعما لیک تی دنلوارادتا هنا دنوح رشوالثرببکداروا یراهراسراکداو

 یس هلی لودحو تمودیق ہدلحون ہصو ص٭ مان وتاعاسو
 ےک

 ) زد هعرس مانا ۰ هد د ریش ءاعماو دادعاو 7 ع3 تاعاسو مانا لودح)

 مو | مو | مو | مو
 رد نیلا | رددحا رد | رد دم

 تعا تار نا اش تا و ون تارا را رب

 لوا لوا | لوا | وا ا. لوا | لوا ۱. لوا
 ردیرگ شہ رددرا طع ردح ره رد ر رد سچ ردلحز ردهرهز

 ۳ مو ںی
 رك سوچ رداع E E AL و

 قازراب | لاعتماب ضاقا | فیطاا | حاتفاا | نعا | رونا

 ددع درع درع د دع درع ےد لک ددع

 ۳۰۸ ۱ ۹ء217 ھ۹۹ 4۸٩ 1۰۹۰ "۵ك

 رس لب ادب ی ریست یس> یا هد الو ٦ ۱2 کا ہلا لودجوب نیا ا اعموب

 ا

 مس
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 هک ۳۲ ۲ لک

 سو هيلغ هللا یل صەلل !لوسر لاق لاو هنع هللا طر نیص> ن (نارعنعو)

 لطفا درللوف ہدنماسیق موب ینعی ( نو داملا ڈا مور هلل ادابع لضفانا )

 ةيع | لعدم ا( یخدو) رد رلندیا دج ہلبلق عوضحو صولخ هه> باتح

 ترانعو ناسحا كنترمضح العو لجیح هدف یش (ثیدح)(اھلاو زاناما
 (ینخدو) رولوا بس هنساه تل لوا كلادج هنگ نالوا یسدیلع تفأرو
 زمراک درورپ قیفح ینعی ( نی رش ثیدح ) ( دمنا بح یلاعت هللانآ )

 هدنف> دجو تواوا دو جت راندیا دجور وسیتملوا ادچ ی اعت و هراهسقح

 هرسسدق س درد ترمعحو مولعم هاب را ردراوهفب رش ثبداحاو رانا

 ردهتسراو ندههبشو تكش ینیدلوا هیهلا یابطع من ہنمومد,ع نالوا یقدوم

 ہنوالت یی رش داروا بولوب ماتخ ہداروب یرش هیلالح ( رک داروا ہتشیا )

 لیصح تزاجا هءارقو تلاخد ہی هي ول وم ترمضخ یتیرط ناکدن و قفوم
 ف رشداروا ددعالب دوخ بو ییعمددع ندنفرطیدش و زب رع ہن ےک ندا

 ° رس سد ره رکتسد راب كجا توالنو رک یس اک مسا ہدنماس_:خ

 یدنلوا نابب و ح رش ( هجو و ) بولوا ندنرافی سش داتعم كنپراترمضح
 ہکرابدلبا لاوس ند ر دق)ا هرسسدقرس ترضح ہرس سدو هناورب ن دلا نیعم

 ردارویرادارواو راک داكنب ررر ره كتارضح مهرارسا سرو مارک حتیاشم

 جس مسا كنارمضح یخباشم ناتسکوت ضب قد وت هک كن رایضعب

 كنارضح خاش ضد و ( هلل الا ( كنار ضح حماشم صعب و ( وهوه )

 ضبف قد رط بولوا رهاظ هیاهنللا هرزواساءةو (هلل اب الا ةوفالو لوحال)

 باسنج كجمديا لاوس وید رد سا هل نیک رکذ ید ہدزکفیرش قفز
 زراپمالازب ارب ز رد(ه | هلن | هلن ا) نیصخساو رکذمزب کرابدروہیرات ےضحربپ
 هدقدناوا راسغتسسا ندنرترم> هرس یاع هللا سد مراوکرزب ردپ ہددادغب

 هن رطح ہتہظع تح لال اوذ هلل ۱ ھت بواك ندهالا کرا رون اوج

 هد ادحو كد رازرمض> ی اعز هلل ۱ بوروا نکرت اءیجج كهالایوسام زر هدیک

 نوکود رهزا # تب رایدروب یی رش تب وب بود زيا ن د هفئاط شعشپا
 فی رس تب هچرت ( هال یوم هنشلیم نوچ ےب یهنمدرک دوخیولهچ

 نم روتوا یکی ه هدب اب هللا ة_ دل 1 دازا تگ یمود نمک بودا ہد اع یبا
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 7 ونلوا تارق هعفد یدیراغهتساوب ( هدداروا تا ال ) مردیا ع ع وحرو ۵ ول

 3: ۳ ین یوم یا O اه اب الا ةوَ الو لوح ال )

 ای ات ہللا صالخ ندعئاوم قحا ردقو ماسی لو تردقو توو هتعاطو

 انالفامدو من یا ردقاو تیفانلو ن رد ق هصالعخ رول زی ادهو ظف>كنرمضح

 ر دراو هلا یسهسیاب ر تسارحو دره ق هدف و كنرضح لالا اود هللا

 ات نت دم ےک

 ہدرو٭ | حالصاو ) هل بالا و قو امو )روناو ۱ ال هود و !یخدو)

و اعمدزآ یادخ رکم ردقوا ید و و هم رگ دمع ی٠ا
 ٠ تراده كن رضح 

 تیاده كن رضح ل اعتقح ى: 22(تلکر ون هيلع )هلن یمرک و ناس حاوی 7

 شربت بز وهو) ۳ 22 e ہنیرزوا یس ابر ق ی ا

 .Ga اھام) یدابا ا ندەنع هل سر رک ا ق ۱ دص دوادوا زاد 3

 نکل اب مامو)رولوا* یس لوا ید هد یا هتهظع تلج یلاهت هلل هک یش لوش
 4 یش لوا یدم هلی د یناشلا مظءو مویقو رداق بانج هک یش لوشو

 هکنرړاس لیاذدیعک اقیقضو ( هللا نا عا) رونا توالت هعفد ج وا (یخدو)

 رادتقالا ی>اصراک دروربهلب وا( رب دق *یئ لکی ء)قرضح لاوز ییالوەتاذا
 د وعم دفانو ی راح ی رد هة شره هک رد ب رحل یاعدو دس ق>

 ةردق تاج مارک الاو لال)اوذ هللا ید (لل !ناو) ردعدق كاللا کالامو

 ةطاحاو طرح ینایشا عیج یمیدہاو لزا لع نا (۱*ی  لکب طاحادق ر)

 راعت هللا نالوا ظرفحو ماع ((ظذاحرخ هلل اف) ردقو هنسذ ج راخ ندنلگ

 زالوا عياض زاوا ملک ااا نیعمو ظواح یلرعح هر وا قرمضح

 لرلي دبا ظف>و سس قرضح لفعتم یالو م لوا ( نیجارا ج را وهو (

 لودر ترا یرؤا او 1 لیهابلا (تماماونا )رد, طظفاحوراخم
 نیجاز ا جرااب هرکج وادحومو نمومرب هکراشهرویب سو هیلع هللا یلص مرکا
 ردن رم ضحدوجولا بجاو بانج ہسواراو یحاح ه ,ھہہابا رکذہلیا بلق ص واخ

 یس: و یب رو یا كنادوجو.هلج (نیملاعلا بر هلن دو او)نوسلبا زابنو یی
 ہی ہریغ ہللالو هلالج لجو هناشزع یلاعتو هنا ناشلا مظع ہللا نالوا

 د وجولا بجاو تاد یدج رای دبا دج هلج و صوص دماسحم عیچ
 ردق و یو دج ومو قیعح منم یر ندا ار ز ردنوح ا ی مح |



> 
TETERاه ی ی و به  

 تصور ےس د ا تم رمل ارز زالوا یت بسه ند هر ول هلوا قا و دعاص

 ردغاد نعم نالوا فر کن رادم هدماوءوصاو> سب ردلک دنا مهى ذناکما

 هبناسلظ نیهان تام كم اه لوا ہلوا دعاص هک ہما ہہ نوچگنآ
 هب ی ہا کوا ردجاتحم هب هللا هد اع ون هلدسح یس هار ول ت هاب و

 هللا یلص نط صادم بانج ادخ ترضح لوسر نوچگنا رد هليا رافغتساو
 (٥ص دام موبلک هللارفغتسالیناو یپاقیلع ناسغیل ۱ )(ررویب ) بس و هیلع
 ردنقب رطو تعب رش طرش كن رافغتسا هرکر زول الا دا نوکر ه سد
 ہن دق مئاد هکر ونلوا مف ندو ردهروک,هئلاح ی*درب و نيڪ ك دکر ھار ز

 تبیهراو رد ام یب تایلصو هبا الام تایقرتاریز ردی راج یخد هدنج هوت
 هد-نح ار ز رد هلل و جد یماکحا ك ہی هلآ تا ص نالوارئاد ہلالجو

 ہک ی عم لوشو رد ساکد مزاتسم یانی با>-قرخو تمرح كته قلوا
 یرو زم یادو ردذو ےأم ندنسهگ ر و IES مهالو ممیلع فر )

 هدزبط ۶ ماقم قاوا فوخ ین ندااخ لوح وم عا بالا ارب ز راک د یقانم

 رد روم هکر دراو بندر کد واک «دشیداحا ضمل و ردلک د ضفذانم یاو

 ماظم ردلکد دل و ر هکر دراو ید بذرو یر یا ہنسفن کک ره

 رد ەعساو یت جر ك تلا ەت قحارب ز ردیقب رط تنسهلجءلراه اکو هب وتو یکدایع

 ینیعارمصلملا نیبام كنب وت باب و ردح وت غم کد هنعولط ندپ رف-«سعهبوت بابو
 تولوا لخاد ه شا قرف هک هک و و ردناسلار رب چپ ہهذاسم قالب شعب

 هلو دید سش دیعو وید نوسلی هدٌیمج ییدنک هسلوا بلاغ هنرش یربخ

 ی اردو هزم ہدنسەلاسر ناعا بەش لرهرسسدق وح حشود ردرا و دکا

 نوڪ مر مرلهاک م کیدلشا بولوا ب کار ن ((هتنذا بنذ لک نم هلل ارفختس او)

 ءاط خوا ادع ) مردیا بلط ترفغم نرل رطح سدعنو یلاعت یحاو ناز

 نالوھد عدو ءاذھخ ار هب یجدو نالوارداص ندا لر هل 6 e . الدوا !رسوا

 'نوجیا مراهاکو نایصع نالوا ہراکشا خد تاثہس نالوا وازک و نخ یدو
 نوا ماسی 2 3 E ید ( ا یدلا بنذلا ھم هیاابولاو (

 ۰ اک غیدلوا شا بک: م کید من :یچد و ( ا ال يذلا دلا وا نیو )

 | 4تن رطح سم وک هو ہلا نالوا محرا باول تاذ ندمرلنایصء و
 ےس ے سج جے جت

 ٭ ہونے
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 هدزع رصع مزہو هلوا یر ودقم كنيلاهت هلل | هکر کم ردہارج هيه اح ءوسا ا

 ندولف رم هلب وا ید صد رهو ید وا هدهاشم قوج ند / هل وهو

 ہکلب یدیغو فارحناوب نکیا هدندآرهظ لبافو لباه هتشبا ردلکد لاح
 بابساضعب رخآو رابدیا هنب رزوا ہیلصا ترطف ید هدااحیرافدلوا دولوم

 یدلواهلاوح هيلالجءاع“ا هنن رارزوا بولک هروهظ ی رل هلزاتوافش ندنزول

 هتتسیارایدشود هلاج "راد بواوا صالخ هلا صا نداالح لواو

 یوا هک اک | یاو اما نجوا قوز رم یرخآ زر ور رض قلوا مورخ یلوا
 هکرولوا ہاک نده جوب ردراناوا دنمرلزوب که لوا مو رحم یرخآو قوزغ
 |هندادعتسا یدنک سکرھ هکردوباطق ےکح زارابا لب ون هنیع لاع با صا
 لب وحهع4>هدفداوابب رفرمشرب ہّنجزکیرن دراز واک هدشیدحو ردعبات

 ردو (تش وءاشدام هل او هک )رونلیف هیجوت هدنح ہدقدلاقربشرب رانو روناوا

 تداعس هتشیا ردرظان اکا دما نطب و زالوا لدبنو ربغت ہدہاکلا مااماف

 ( هلقنلخالیسرم لکف اواعا ) نوےکنا ردلوهح هسان کا لاح تواقڈشو

 توقاک او لو ہلاحرب ندلاحرب یئعی (هلابالا هوفالو لوحالو ) یخدو یدلنید

 تھک هدلاحرب نرب و توقو ندا لب وکردوا هد رد هلا ی اعت هللا تردقو

 منخلج نیم لب هاب (هل) یو ضا ذمزال ہدح و نمؤم ى
 ۱ ۂرش کب ار انا نم ) 2 ونغصاکس دامن قم( كيذوعایآ (
 كرشاکس كلوقنب ابق کو لاح ( معا ناو ) مر ونغصاکس ندکرشاکس
 ندکناسحاو مرکو ف طا كنس ید( عاالالءلرفختساو )مرولبب یممخیدعشوق
 تناكنا ) مرد بلط ترفغم نو ارلهاکو > لرش نالوا عقاو لر هی

 یراقج هل واو شاوا یراوازکو یرابیغ ہل_ج نس قیقحن ( بوتغلامالع
 یک رالا۶ا نالوا فالخو یعراهاک مکیدتنا تاکترا ره یدعا نسر ولد

 | رولو اتو الت هرک ج وا د ( هفی رش ءاعد يکياوب ) برا هلبا ترعغمو وقع
EETال وا نوعا مراه اکو یهاون ید کوا بکشره ( مظعەلا  

 ترغغم ند رضح لال اوذ هلل | مدوبعم محرا روفغ نایشلایظع

 راغفتسا هدن والت ) اه یش داروا) نا میدلوا ناعس و مدان مردہا بلظ

 !هنامافلایلعا هک نج ره هلب لماک ن اذا هکر دراشعد (هم#م) روتقواهرکش



 ۱ ۱ ۱۸ے
 جدت ناس عادت سش س دا سج ات ےس اس دم جر ے ہے تا نا سچ یسک سوم ھم سش سکتا

 > ندقارفا ه رکعصندءاهحا ی! لف ید كنسکنا )روکلادعب

 لصاو باغ هئبطه سفن هکردلاح طسوتم نعموب هتغیارواوا هذاعتتسا
 ر واوا همادنیعج هکلب زالوا قرفت هدالوا لصاو هدتباغو اریژ ردشمالوا

 دفوو هدب رظ یقارف هکلب زال وا قارذ ہ رکصندلاصو هکندییس لوٹ

 (فو)(اوغجراماولصووا)کرایدید ندتهخوب رولواہلیادادترا ندي رطا و
 بیهش هددبهلعو ریت هد هما وودي ود هدهراما هکر دراو ےس هل تافص
 هدن_ساروام كنول هک رد بیهذت هد هرو هیضاراو ضبا هد هنتمطمو

 لئاوا بولوا هصح ح وا ید هم سةن نکلوردقو یخدرابتع|یرضرب

 سش قارشا یرخاوا ہکرد او تمالس یرخاواو تلانرطخ یطساواو
REل وا ندسع“ قا رشا هسا بتا ع یرعردقوب یلاع>ا تلط در  

 ہدنزامن حایصو رداکدیاخ ندنلظ دحراو هل..یادتا رد ہک با هنالوا

 اناعا فلسا ینا مهللا )ر ولک هدشیدحو ردیبک هنئمط» طساوا یوا> تقو
 لثملا یف نی ره هکر ولو یه ندنوب ید (رفک هدعب سدلاذیقی و یلقرشابب

 ردددرو بارطضا یرخآ هگردراو نیس صضص ٭؛ هکلب زمرابر وڌ شاب

 ییسفنیدنکه رکص ند هنسزوتوا یل ہار ظن قو ندنلها كلا هک ی کر هاظ ع
 Set هرخآ لیلد بودا عوخر ندنلیلد یکیدہد یی, لبلد بودا هصقانم

 هک هلوا یخ طذو مزاج هکردوا عار ر رز عد إع هع داف هلک لوا سذ رد إلا

 ینظ عاک ای دلوا ضراع هکنوخ دءاوا یج هلو ضراع هه شو ساک ا دغا نف

 مکح نیفب یرب یدلواوارد یکیا ید نیش ند یعموب و لک دیه مع دارید
 یداوا فرءضنی تد یرب ویدلوا یراط فالخاکا یر هکندلوایوقو

 هدعب سہ( هدی وب )مالک نوچکنایدا وا اج قلوا ضراع لالو رفک کا
 لکد دوجو تّطق یدنک هکردراو ا لوا صعب الثم یندناوا دریقن هلنا رفک
 ہل-ھجو و ردراو یسی وق ناسعااک | نکلو ردشءالوا ید یقالم ہبطقو

 رد نهتم هلی نیم توق هدننا كنایدوحو كبطفارب ز ردقو یلامحا ینالخ

 بواوالئاز لبا ك کشت ضعب هکلب ردلکد هلی ون هدایت اعا ءلراب و اتس

 رواو عقاو قو تاب القنا هدنسارا ساماوعەکر دندبنس ول ردک 4یرخاثرودضف

 یرتکا رانا اخ ون و ردراو للخ ہدنولن ا ؛لراءهدآ نالوا بذہذم لب وب 2ٴ

 لپ ہوس # ۱
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 |. زاغ تعکر یکبا ب ولا تسدبآ « رکص ندقدل وا سا بصر ||
 هملبا زانو نمت نثرغغم ند هناشلح مرا روفغ ںباسنج ك:ہصعم لواو

 ( ردقو یب ر لج ) هدیا ترفغغم یتا هلی رکو لطف یراتر طح لادن هللاالا

 07 یدلوا یحاص تمظعو یلاع یترضح لاعتم یالوء زارو ع دم

 دوجولا بجاو باسنج نالوا قلاخو یر كن شاک ع بج E 2 (رھفو
 یدل: ا رهو یرلناوا قحس هرهق بو دیا نفل ہکیداوا بااغو زب زع یترضح

 یترضح ناشلا میظعراک درورپ العاو لجاتاذ ہکوہلاح( ربص نلروفغهللاو)
 ردہےدیا ترفغم بودیا تج رم هنرالوف ندبا لمحو ربہص هیالب و اذا
 ند ەلئسذر ییهنسکرب و كی 'ء اس ماو سیح ندعزفو ع رج یسفن (رمص هداف)

 ی الطا هلبئسح عیاقر یالتخا ردماع ظا رص هد هوا هنب لانعم قع وقیلا

 سفن سدحندبار طضاو عج هدنعوقوتیصعهرب رک اهک لب وشرولوا فاتح
 هده راحرک او روند عزجالوا ہدنلباقمروناوا قالط ارب ص نام اک | هسیاردبا
 هدن س هرصمالک ءلاسماو روید نمج هناباقمو تعاصساک | هسیاردیا اہ

 ازان وب «دنیب« ناق رفو روید لاذمو لذم هتلباسفمو ناغک کا هسر وا وا

 لکوت «دوجولا بجاو بان>ربص نالواح ودعو دعوا قالطاربص هنسهیچب
 ترضم عفد ی وکشلا یلعالاما تولوا تابع ندکماعا تناکش ندقلخو

 هللارک ذلو) رداکد لات یاج ییدلواربص ینانءاعد"یدیاعفر نو جیا یولب
 لال اود یادختاذ قیمملا یل ع هکمردیا مسفدحوم نموءدبعنب (ربکا

 ناشلا لیلح هللا ( هللا ظؤفاحا عن ) ردواواو لو كپ یرک ذ كنیراترضح

 ردهدنظفحدب كا تادوجوءعیج هکر د ظفاح لزوکەن یئرضح یلاعتو هزاهس

 هکر در داق لوک ہن یئرضحالعو لج قح موبق رداق باتج (هلآ رداقلاعن )
 انردقف ) یدلیا دوحو بسک هلتنادرف تمظعو تردق كا تا اک ةفاک

 ِتودقو تمظع مب یتیضح د وج ولا بجاو لاپ تاذ ( نوردافلا منف

 (مهالا) یدروب فصو نئیهولوالاپ تاذ و دردازوک هن مرادتقاو تینادحوو

 تالوف كب قیفح ( كہذوعا ینا ) ہل | ثلج مدوبعم نیمرک الا مرک ااب برا
 ندداسف «رکصندلاح حالص (روکلادمہ رولا نم ) مرونفص اکسس

 روا ن»كيذوءذرولک (هد هيء دا ضب ہکرازاب ,د هال تاک ) مرونغصاکس
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 ینسەلج هاکا لازناو ناسحا مرک ل؛اطفو من لالچ هم رونا کاج

 زمری غدا رکج ید ( هلل الوسر باک | نع هلل یضرو ) ہلیا مرمحو ز زعم
 للك اولّصفا هنابحاو باكا ؛لز.دنفا مالسااو هولصلا يلع د2 ترضح

 هلی ح الفوزوفو لبن ہنی ربک | ءاضرو هجو و عیفر ک ,رالاعناشو ناسحاومرک

 هرفاو دولص هنی ررزوا كه دراناناوارک ذوب (نیعجا) هلبمرکمو ز زد
 ندنسهلج كلسو هيلع هلم |یلص هللا لوسر باکو لاصد او لازا هرم ک فی
 یور (راغغتسالادرس ) یرصاتاریخا ہلا ناسحا یکم رک ةو یضار

 هننوالت هقب داوا هک ہلوامولعم 22 ۱ یر دود سم ناو یراذملاماما

 9 2 ربا ۳ رد( از هم و باولو: :ہو قااخیا

 نس نالوا فصتم هلیاتسنادحو قعسمو ینئال 1 ء ( ینقلخ تناالاهلاال )
 ےلدابا قلخ ی هک طع, تردق بودیاراو ندو وب یرجھحدم مک ۾ ےک تن

 فرءضوزحاعشل: سل نس لام تم یادخ ناشلا ا و)

 'لدھعریحو ل اذن یخد (ت٭طا نا )و0 ولدهع یلعاباو) ےک 2 و 5قولخح

 متردقو یکیدتی جوک هلکراک درورپ تیادهو نا۔.حاو ف طا هنیرزوا ءلدعوو
 لوڈ مرج ن ( تعنصام رش نم و رو ناب ردو یکیدتسا هطاحا

 مرک هاش رع لاو ز ی یالوم نس ندن ریش كلف م ؟یداشبا هلیا سقن

 مرونغصاکس مد مدوبعم نالوا ظفاح ندنرش ك- سن بواعص کا حا

 یس یاب مت و نالوا ہدنرزوا تالوف نب (یلع كنم تال .وبا )
 یسلاعم یالوم نم یا منم ہدلاح می کیدلس یہی دلوا رداق ھکیارکشنو
 فر ہی راھہان کو ےکیدلیپ یمداوا كلوق اکہ کن ید واو لاو )

 هناف ) ) هليا ترفغغمو وهع لوق مرد مصاع ا ردغاو )هدلاش ام لو ۱

 ندا ترٗەعمو و و*۶ ی  راهاکو ت ام هس مکیدلش رو .la ذا( "0ت 221 ال

  hsماعنا یا تیغ یک ا 027

 هلالج لج مدوبعم نالوا یسبګ دیا تفأرو تجر هدا ز ارایش دیا تجرمو

 هکر دقوب هسوکر رلبدروس هنع هللا ی ضر قدصلارکب یبا بانج ( هدناف) هلو عو
 ےہ TERETE TSE TEETH TE ET ERIE ITED وس وو صحیح

» ۳ * 



 غیر
 سس ست تبسم مس نام سج.

 ل اان )009 تہھج ہکردباز ار هابناوذ نالوا ہطساو

 ہلیسح اوا يرابحاص یربکتلرضف ردراشہر وہ هضافا هل نیز وہ
 دخ ترضح یرجآو مدآ بانخ' یوا كرانو رد الضفا ندمارک هکالم

 لود یل عو كی ترد یر کی ز و یس هلج قر هل وا مالسلاو ه هولصاا م0: لع

 لنس هل ج بو۶ انی دد ددع نالوا لوا قیا راش در دکب ترد ی رک: ز رو: کی ۱

 ( كدوحولا بجاویانجو )ردکمروتک ناعا هن راقدلوا هن رزوا قحو قدص

 یم اعت هلل یلص ین طصل دز مرب من ید لوا یتما نو ساوادج ہنس مینا“ عن

 ادخ تربضح لوسر لعقلاىالاح هل سارعت ەد د رشیاه و این ام > سو هاف

 یرلتءد رش هرکصندنر الاقسا نداند تام الےلا مهیلع مار کی ادنارتاس بولوا

 ہدکدتبا لوزت ہدنامزرخآ ( مالسلا ہلع یسہع ترمضح ) ہلغمل وا هخوسنم
 (ہلسر نم دحا نیب قرفنال) هکیدااق ردکر ک هساوالءاع هلبا ارغ ٹەیرشو

 هن رزوا ضب ك: ضع و یواسم هدتلاسرو نوبت یس هلج ( ہک اد صم )

 ی طص) | دج پانجادجخ بربح زمری قلخالّصفا اس اوا یتاجرد هداناصف

 5 رکصو لادن ی ۔ەلج كءاظءءادناوردءالسااو ةولصلا هلع

 رد.جاو قعاو اداتما دن رافدلو ۱ 2 ارمو همه ندنالذو ندراغصو

 لج > هکر ردناش ی ذ نارممشیا لوشرلناوا مزءااواوا ( ندمارک ل سرو )

 بانج اع مهاوا یکبەلبا قابلیمو دهع ذخا ن د راودنبک یتربضح العو

 ح و )رایضەب رلیدلبا ماقحاو دجو مزع ہدغاب یس ارجاو تبش# كن هبل ابر
 قح“ او مدا )رایضءب ورلثع د ردمالسلا م6:اع دمو یس وهو میهارباو

 ندم زملاوا وا ياللا هاد ناو دوادو بوہاو قس وب و بوقەیو
 ر( نیب رولا كن الم یل عو) ردراکد نیومو دودعم اھ ہد ہسیا رلشا:ادع

 نییشرعو نییاحورو نیہ و رکو نيب انجو نیبارو و نيب رقم ةا

 یس هدشاک تفص كب هکءاللا نب رع)ا دوخ اب كنس ہذاک ی زس ن , ولعو

 ۷ ولص هن رارزوا كنسهلج ترا را | ہرزوا ت تعاطاو ءاطاو برنا هل هلوا

 كرل دا ءو كن راتعاط كنس ید ( ك: ءاط لها یبعو لها اعو ) دولوا ك٤د

 كني را هلج هم ام هفاک (نیعمجا ) هنب ار زوا كنب رالوف نالوا مئاق هنیرزوا
 | تدنرال هر ید(نیضرالا لهاو) ندنرالها؛لوک (تا وما لهان ه) هز رلرزوا

(4:) ۱) 



 ںی

 RET ۲ و ور ا ا

 یک زکد رکا هکرایدر وہی هدنرا زا بن یربخ ندمالسلاو ۃولصلا هيلع
 | وزاب یناوث كنالصوب ےک هدزهساوا بناک رلکلم هلسچ و زف راو 7
 سو لصو )ردروطس ہدنار ا لُث الد ح رشولدرایدرپ ورحو نا ےک و

 هولصلا هلع دج ترڪ > زەرب ےن دیے فو کو مز جد ) تم رس یلع

 زرعیعش ید ) چ اسزیهو امی ا و ( هلی مالسو هولص هد رز وا م 'السااو

 هولص a ےن رزوا سو هلع هلل الص دع ترضح رب ج ا لو سر

 نرمضح ندعالبلا دیاع مدآ ترضح جد 82 الا عج ىلعو) هلا مالسو

 كنس هلج كمالساا هيلع نا رم ردق هناك ہمالسلا و ةولصلا هيلع دجت

 كاللا مهیلعرال-مع ینعی ل سر عج خد (نیلسرلاو) ہلیاۃولص هنب رارزوا
 رد ہنسا۔ےنعم رالوسر نیا س یھ (مم) ہللا هولص هنب رز وا كس هلج

 بانک تحاص یه اک لاتا فدا رم ہی ی یه اک یظغل ل وسرو

 نیما لیربج ہیودنکر لیضعب رونلوا قالطا هسناوا تعب رش بحاص دوخاب
 لوسر هبة رش تاذ نیلا ما ندیھلآ فرط ہلا غیلبو لرا مالسلا هيلع
 !ہراناوا ر وماء ہلیا ی چنو یاو عا “ا ادنو توص ندفناه لیربج لوزنالبو

 ولد ردقورعم ہلعماذوا باک هلی ودنک ییالک هد هروس كواش کر الشع د ی

 مالا ےھہلع ما و شالا ناب ینغیدلوا ای هدع ص روس

 رو ز یدردو فدک یزو و اں وک ) رد جوا نوا زویجوا
 ہدلوسر یدعارده-_ فرش بان کی یم لب راما ني مناف و رذول او تاروتو

 رولوا شءاسلوا جګ طا شا هدصوصخ وب« روک ہ ران در دطرش بنک لازا
 ا رز وا زدنک ءارک باک نالوا طرش هکرابثهرب و باوج هنوکوش نکل

 هلبا مکحرب شعاسق وا لیڑمت لوا ندودنک ن وسل وا کكرکو نوسبوا لزان

 ی وزن كبتک ضب و ردزناج ییالطا لوسر ریدقتو درهب نوسا وارومأم
 ہدنس هچرت یر« سن باکلاذحاف هدوراقوت مک هتنردراو یلاع>ا قو اررکس

 مارک ءایدنا لصا طاوردررکتم ی وز 7 رش هاف یدیا ید وا ناب

 هدنسارایت رمضح العو لج قح ہلا قلخ ینارمضحمالسا مه. 1عماظعلسرو

 انب رخالآو نیلوالا یف دم لآیلعو دم یلع لص ملا )ہکرلبد ر وہ هدکدیدا

 4 دع او
۱ 0 
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 رع وگو بک ۵ رګ ند هل حو زمدنفا مر ید دغا هنر ز وا

 ولد 4 نرخالا ی )+ےتراترضح م ال او ةولصلا ہیلع دی نیس نا ماخ

 هرکصتدقد روس ف رشت ہلا ٤-6 توبن هد 'اح یی داوا نیلاعال هجر

 تاداسو مالعا ءاگو ماظع ح اشمو مارک .ایلوا كعاکو نولک مايق | مون یا

 هل عيف ر ن رلتلا زمہ و ردوو ىلاع کرافت رش ناش هدنسارا ایا

 یک هنلاش هد 0 نقو هس و ہيلعدلل | یلص ین اعص 1اد ترضح دوخا

 (اد سلع سو ااو برا هلبا مارنے حاو مارکا هلبا مالس و ةولص

 هلبام السو هولص هل ر زوام السااو ہولصاا هلعر تروح زهدي س مز ید

 هيلع ین طصلا دمع ز رب زم وعو بببح مز ید ( دا نیحواندو )
 (نيحو تق.لک ین ) هلبا اع ینٹوہن ناش هليا مالسو ةولص كلااحلالضفا
 مرک ا بیم> لوا هد-یحره نږا حا دو هدنف و رهو ندن اقوا ید

 هلب' ھی دات مان ان تایل, تا ولصو هب واو تای هرو ا مالسااو هو هولصاا هيلع

 نیلا دیسد زمری ڈوب مزب ید (اندسیلع سو لصو ) هلبا 7 میظعت
 دچا .حوایسو) هلام السو ه ولص هث و ںی | یو صد2 ترضدح

 هرز وا ل.السااو ا او ا ںیتن هو و ند بس مز ید

 نيبو رکو نیب رقم هک الم ینعی هدالعار الد (عالاءاللاق) هکر دق 4 هوک و ش

 ۳ لب ةولص اددحم ادبا ماد لصتم هنیرب رپ هدنرارآ نیبناحورو
 ردو یرداری و یرازج تب رالع «قلخ هلج ردنوک تءایق هک ی

 هدنش كنم هلج ءلرناتاوارکذ هدالاب یل سو هیلعامت ہللا لیصدحم نیکد وک لوا

 هولصلا هيلع ءا مبنا ناطاس ترضح ن ر هکیدلک ) .دتیاور)هلبامرکءوز ررعم

 سو هلع هلل | یلص انالار هدکد لک یفارعارب نکنارارروتوا هلاک ا مالسلاو

 یدرولوا هنن رزوا هنعهلل ایطر ربکا قیدص نوا هفرطعاص ف ینارعا لوا

 ییا رعاوب هللا لوس را یدتا هنع هللا یعر قادص هدک دنک ینارعالرا

 ۱ تا دوری هدنراذ دروس لا وسوب درد 4 کورس زکغیدروہ مدعت ه٤ رزوآ

 هگیدرب وربخ بو کم السلا هيلع لب ربچ هکرلبدر وت هلن داعس مال سلاو هواصاا هيلع

 هلمجو لوا اکب ہےوک لرا ندنوب هکید روتک تاولص هلمجو رہاکب یارعاو)
 ردلکش هب تاولص لوا هللا بیب>ات ہ:ءەلل | ضر قیدص ردشامر و تاواص

 ےس جچسسوو و کر و و BERETS جا را ص7 ری



۲ 

 مکه رد ر وصوم ہن رزوا تلاسبر تدمج یعد ) لوس رالا د اھو (

 رظن مط ندنیدجاو تب دمحم سر در وص ھنیزوا توت تیدجا

 یس ەیعرف تدایس مکه تن رد هد ی۶ح تدایس یسهیلصاتدا هسو درک ۱ هللا مس

 ردراو یس 8 مسازہ ا ف وکم هارب كيب نوچکن ا رد هيفلخ تدایس
 یس وجومسآ رد هرو کهن شوک ( مما )( لالفالا تفلخال لالو لالوا )

 a . دل وا رهاط ندو ر تان : لک نطدا ن . کلو رددوا عادبا هدنایسد

 مکت زالوا تاذ یل رھ ظءالب ار ر رداکد ۳ و نر کم رس خد بجاو ر

 ا تؤرعم لا کالو یلاعد ہللا ۲ ده رد ۰ هد ,اھکاو مولعم هنایرا

 هرسسدق يح حش خم ہإاسر دیس مسا 20 کنی ءا یر ےالارونلاو ید ما

 دو زع رب زم را رب ید ( هل لعو ) یهتناراشهروب هل_ھج وو

 هنرزوا یرلعاظع عابناو ما رک لآ كن راترضح مالسااو هولصلا هل

 لب می رکن دو قوت لاک ه-ب رارز:| یرام ءا یرا.اڑحالا یو ذ بارک باعگا ید( ه,کګو )
 هلل je رش ترضح جد ) (اسو) ہللا عذر یرلناشو مظا یرردف

 نک راه و رک هل ج هد راد هد رادداعس و ناعگاو لاو سو هلع

Eتیام هدارول دقب سس تاواص , را و ۱ (تااروهر ؟زو) هلا ناسا  

 ةولص 3 س ىلع لس و لص ) هناش زع نیلاسلا هل ( مهللا ) یدلوب

 ہى , رزوا مالسااو هوادعلاب اعر 2 نرمضحر» ریما 3 ی ےس مزا ن رس هلبامالسو

 ه ولصلا هاو د نمگیعش و بو.۶ و بح ید )د در اح و اسو )

 ندندنک ( نیلوالای) هليا یلاع یتاش ہلیا مالسو ءولص هرز وا مالسااو

 هدنسارایرل:هانالوانموم راتاو نيل صو ءادنا ند اف رش هاند لا

 ہلیا عیفر نیش رشناش هلی تاع رکنو فیرمشنو هولص هءالسل وهولصا | لعد

 نیش دصو نیلےس مو ا 3 نک لوا ند زهر ونک الص و ی دوخا

 هلرا لیک او مظعن ون با ےک کش اول یرادهو> یه تعاو نیلاصو ءادهش و

 لاح نت ؛رمظح مالسلاو ه ولصاا تا اع رج دوخاب هلأ لام ردو

 عر ڪار ( مه ) مالا ) ہللا مارعحا هللا ما رک او معظم قئال هاش هدنا واز

 زمولوا مزہ هبا مالسو هواصنس ( اندیسس یل مسو لص ) هناشرع محراب و
 | مالسلاو ۵ بلع رخ ترص> ٿ نادوحوم رک | زمرههظو ۵ عمو

 ی ق

 ٭ مان
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 دوش یرلیماسعسا كنام زارخآ ین ارب ز ردشلکیمس» هل.سا دیش ددع تلا
 هندالوا هو د دع ی جلا نوصلجا توبن ہلسغا وا شاف سالا نیب ینج ہلوا

 رم ہی هح ےس اما ےس تولوا بُ اخ هدیراحر نکلو یدر و ماولد رع

 قذه» هلا یقیفح كما لوا ردزسو ہیلع هللا یلص هللا لوسر عباس وخ نالوا

 رلبدپد د هنالد وا اک ریت یرایضعب كتماو ورابدلوا دعبتسم ہللا یتداعسو
 د هلبا ت رضح ل وا هک ان یدنل وا یھت ن د هنکن مساشلاولا هچرک |
 لاعفاو لاوقا یرخا دعب مدعو هلک م زال لارشا هدنعوجخم كن هنکو
 هل ےظع یقلخ ہدوظع نآرق ینا یلاعنهلا نوچکنا ردکعد دو هدقالخاو
 نیعت دجاو هنب ران ٤ج دوجوو یراخ نبع ل رانا دم و یدلہبا فصو

 ردب ربا كد دماح ار زردذوخأم ندنعما دجا دج ا ءاواردةلعتم هن رلناحور

 مالسلا مھیلعرد هلی و یدایسنا 7 ولازاسو مدآءا وا مک تن لکد كندوج

 كءامرونک هناسا هراه طاا لبق هنسک نالو! ثدحع یحروناو | ما حا هدابز دج مانو

 دسلوامدآ هدنمان دم هدنرلارا هدنسهراشنسا كن هنسک د دع تردو ردن داو ةت لاک
 ح ورا 2 لبق هدقدلوا مقاو قولعو ردقوی ربخو تنه ہد هرواشم لوا

 (میو) یل اعت هللا تردب هلوا نالغوا ہسید نوساوا دم یع“ا كایدبح

 هه لوس ردجقورحیو جب كلادو اح مکه تن ردراد هوب روهظ ر دنیا را
 ورال و را سی ردندنلیبف ر رکن ا مهو رد دیحو هک فورحو
 یاتسنا لاک ردندش ااف كتخ وعش ماسقم هکر واوا ناسکس هلی راتعا
 ط سا هدعضاوء ضع! نوع عکنا رد را هاو ماصم هاا یهلالاکو

 یقکو کوا هکر درلش ٤دو ادج قرعاق ر ونا وا رابتعا ضد ہدلحم ضعبو

 وہ ک١ ید یک قداقح نوےکنا ردیا لوزن ندا بوص

 کما وک ھل صا اردلعفااب ماکحا ض٭ء؛ و هوغت ماکحا ضبهکرد راو

 11 واەطٌمن (ہد:“ادجو )لهاحءلرک و قراع لر کردالنسم هلا ہ.سانم ران |

 نیم هکردرظان هنافص ملاع ھطفن ارب زردلاد «تفاطا ہدایز كننوک نیبعآ
 ید ےک هب اس دیو 0 فل او رد با ست

 داغ هدا ز یعمول و یدلوارداق ه_ةمو3 ھطعل کا یک رہ مشبک نوچ ےکنا

 ناک دن رخت دو لاکو نیکع هداب ز هدافن مع ےک یاد هدب رف و
a سکس سی ےس RRR Toa ۱ 



 فخر 421
 ای تن ا تب نی شب تان سس تن سخن سا

 عتطاو یا سش بصام یخ د ادع یک ی یدل وآ تد وب رو تيه واوا

 د هتءا ءافرش قحاوا فصنم هلص ول تاع اکل ضذا سد زدنید وعو

 دو ردشهر ود ( فعلا موب سانلادیے دانا ) هني و ردهزال روك ذه فاصأا

 قطصاادج ارج زور عیفش ادخ بیبح ردتات لبا ہفب رش ثرداحا همت
 هدنرحاواسد یگدایس دن رزوا سا هلج كنن رل صح مالےااو هولصاا ياع

 هدنوک لواهکرلب در و ضخ هر خاوند ہدتء ق مول نانا رهاظو ماع

 ندنفیدلاق هنت کد حج ب ودیا رارقا ی داتس مح لها فاك

 .دناضرع مقوم نی رخاو نیاوا ارب ز ردراشءروس صیصخ وید 2 لا موہ

 اده شو نیقیدصو مالسااو ةولصاا مهیلع نيا سمو ءاببنا هدنرلق داوا عج
 لظ نیر وفغم تانمّومو نینمّوم نانلوا قالا ہراناو ہلا هجر نیلاصو

 رو لاعت ہدزا باج نامه بولو وا مات ۳ لیا عت عاونا | دعا یر

 هش و رک رز ر( انی و ) نیم آ فلا نيمآ هیلبا قوزع ہلیرلتع اه

 زملبح ید (انببیحو ) هلو هیلع یلاعت هللا یلص دجش ترضح نمربمغیب
 ددعبدچ ) ہلسو هیلع هلن | لص یطص1ادجح نهدوس این ارورسادخ بورح
 هی رلفب یشناشءلز«دنفا مالسلاو ۃولصلا ہیلع د جم ترضح ( یالمولعم لک

 تیهولوا مولعمر ره ك:ےس نیلاعلا هلا هليا مازنحاو مارک او میظعُ قدا

 هلل | یلص هلل | لوسر ب رشظفادجح ( هدناف) هج ددع یربتننادرفو تبنادحوو

 ف وک یب دی كن رلتدالو هک ردیرافب 0 ئ گینس راسخ سو هلع یلاعت

 ماما تباورو ر)ردشعا ەی-ە هلا یولام اهلا یراتےضح بلط ]ادن یرادج

 یہدلاو هدعادوح دا ا لضفا هلع تااسر بانج هرزوا هل هر ( یر

 ناعانیلُ ونواب >اییاربصح ها “وا یز ہدلاوو هللا دب .یزاوکرزب زد یتعد

 یدنلوا ناسا نیما بونلوا احا ید بلاطوبا یع یک ینیدناوا
 تیلهاح هدنلئاوا هخرک هدا یراترنصح یاط)ادرع نالوا هلل !لوسردخ

 تامالع ضم؛ تونل وت هدزجما هزهک ەدە ود تدالو هلیلاماف یدیا هذن ر زوا

 بلطملادبع سد یدژدیادیمآ ہدارخلجںولوا ات ندکرش هک هدشاخه

 ہہر ز وا دیحو قافنالاب نداد نکناو یددریا هنامز لودر ثعب هک رک

 | دنا برع مدق٭ ندمالسلاو هولصقلا ہیلع تلاتسر ترضخو یدایک
EES EEC ICT TET 
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 یو ہھ هن ر وموآ كود هکر ود مولا دیس ید راربد هداوسو لوتم دےہسو

 زرا د سرلا دے سو بوث j EE رو: وا تفاضا هلو ملا یوذ ردفرصتعو

 هو تیکت هلءلوا نکا قلوا شالا بدهد اک نالوا مولا درسو

 مالسلا هد ) یک ترضح ( مک ت یدلنہد دیس ہرلناوا ف رسو لضاف

 شار ندنه> یی دلوا ی نە ( ادوصحو ادیسو ) روک ہدنآرق ہدنفح

 ینسفن ییبدل وار وص> ردا قثاف نداحا یودغا تیصعم مهوتما

 نکیاراو یس هبت وهش ةردقو ردندنکردتبا طط: صح ندیهالمو تاوهش

 رار دديس د ه>وزو یدیآنع زع هدنعد رش لوا ارب ز یدعا ءاست نارق

 9 واک هدشیدح کرام ون رد ا یدنک یس اس زس هحوز ارز

 نيدو إو زکیدبا هقفت مدقم ندزغا ج وزن نعي (اودوسن نا لبو اوھقفت )

 شامو لزم رییدت بول وا ندنوہ بارا ہرکص ندجوزت ار ز زوکن ہرکوا

 زکلقو زاماق تفو هکعا هفت هل سل وا لوغشم ہدالواو لھاروەا هب وسو

 هدر رب )هو تدا مو تسا رسد زکسرولاق ند ہے نج هملاط«بواوا ناشدرپ

 ہللا یلص هللا ل وسر ید ( یهمداخ مولا دیس )رولک ہدشیدحو زالوا حک

 ردب راواوا ك مود نیقی لهاءامظعو نردءاریکو تما الگ نالوا یسهنرو سو ہیلع
 رارلبا داشرا هّدح قد رط یرلنااادو راردیا تم دخ هنیراتد رانا ارز

 صالا سذ یقیراکدید (دوسارخو) ردیےرو دیس ہلا تبسذ عبا هسا ع وتم
 تدفاوطو لم یاو ندرادہاش داوا ہدنم ءاي موہ | 7 زردنوا یداس

 ( مع ءانےسح نم رخ دواو روکا ہدئیدحو ردندراءههاش ہرلندہا

 ردلّصفا تر وع نارغوط تولوا تی < ندنروع لز وک نالوارصق ی

 س: ردنددایس یخ د یداوس كلا سد ردراواشا ی ہلساس یس هدندالو ارز

 رول وا لصاح ہالاک نعم یراکدد تدایےسو تسانر هکر وئلوا م49 بت

 مضاوت هلبا تسا ر ارب ز راز ا رانا ہللا یراےسایر یخ د یل ہا تدایس
 مالس اا وة واصلا ہہ اع هلد ا لوسر ہک رددبسول زام وا ع نج هدرب رب

 كا اک میجو كن دالوا مدان ( ی رذعئالو مدآداو دہسابا )کردم

 هليا یلخ هناتفا تقبقح هکلب ماغارا ا2۵ ہللا تدایسوت نکرا یدیسو لضفا

 |یسہاام ن اش كنبلاعتقح ار ز مردیاراخم#ا هل ق> تندوبع تولوا ق اھ



 ام
 | طصل اد ترمضح خد( إسو)تاقواو نیحو نآل کیف ةولص فلا فلا فلا

 مالسو ردکعااعد هم ام كعءر و مالس 4:ا دو نمعوو مکیلعمالس

 ع رفتم ندهالا مالس هلم لوصا (هدناف) روناوا لام*تسا ضد قر هلو مسا
 تسدبتسد راهش تفادص نمؤم یبا نآره را اون نالوا

 تجر a os آنر لد ك  باداو

 e رے تم و 9 و نادنج ۰. هداب ز 2ك ندنغرفر یسغنفره بونلوا نیو
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 هیقاب هصحر واک | یزوفطش شقلا لداتفهدادع هسوا مع نم بلا هل رح

 راتود هدهاررس راکت ابد 1 یبا كالذک) روتوا مس : هرخآ ق

 بولوا لزان تجر ز و هدن راک دتا مال + ے_ ھ2 مم ی

 7 رخ اتم دو وو یسیفا و ہی هن رو مدفم یال ةیده یس ہصح نا ھط

 مال سلا اد نه سالا لوانا ) قیح )ردرلٹ جا رب زت لأمر وا وا ببصن

 3 تنا هبا: م یل ی رافب رش تردج ) رکلانم یر مال ساب یرامسلاو

 هلع مارالا رض تثتمضح مزنلمو بولط٭ هد ٭ےبترم لوش مالسو تو

 اباطخ ہراک ه دونسراضح راز یکیدیا تایلسالا لکاو ۃولصلا لضفا
 ایرلکدتباع و یش مالسلالبق كنییانشآ قد رط نابدا یب نیک ا مالس میدقت
 یرظدتیارب رفت هل ءادا یمالس طرشواانو ن هنری و باوج هنیرامالک

 ہ اکہ ص شر ) قح ) ردراشم ر وب ن ءا بجو درشت شوک هنن لام دم

 اکر سوک لاس شا هدمالسااو ۃولصاا ه_ہاع مانالا دیس ترضح روضح

 فرصنم نادن یضح سدنا تفأر ساے ب ودیا در ندن را لع اک
 رای درب و تصخر هدا رش را ہرا مالس با دآ هر کصن دنرلق داوا

 مودو ثعاب شسرپ ہے له رب یراردقلا لاج ما هر زوا هجو ول و

 ادم قهر مالسااو ردیف اکر اظخا هحردق و هقراع هت شوا رابدع |

 هکرد داوس دیس (ظفا هم4۸ ) مالس نو ےاوا منیر زوا نمدیسو زکر زب مزا
 ) مظعالا داوسااب ے 3 ہلع) رولک هدنید> ےک ہت ر د هن ےس اتع هرم یوا

 ۴ کو ط یأر هقشاب بودیا تقراذم ندنعامجو زکول وا هلب هلبا روھ جج عا

 ٭ دیسو لپ



 ہی بہ وہ: کت سا تم سس ی نوا
>. 

 اعما عی كا اعد هلک نول سد ردعج۔ تادا یک و او فورح ممد و

 سو هيل هلع لات هه ا یلص زل وسر كلذ یل ءان رواوا یک تلیااعد هلی ه.هاا

 ( لص ) رلردرومآ دب هلی ۳ رک قوج هدنرالوا كے: زاعد یراٹ ضح
 میظت نو کوک هلکه رک و شطا قانصا و هاکتجر عاونا نس ہلا ةولص
 رد هتسانءاعد ةولص (دم42) هننرزو كال لاو ۃولصاا هيلع دم هلی ا

 هسدارولوادنس# دمارک هک المو تجر هسدارولوادنسم هب یلاست یقح نکل

 ە۔یلرواوا رداص ہدنقح مالسلاو ةولصاا هيلع لوسر ند ملآ فرطو زافغتسا
 ندزع رلف رط مزہ لصاحلا ر وناوا دام یساسنعم لورا یل ءا هما نسح

 قرەلوااعد هلا ہموحرم تمارقوتو هرمط۰ تەد رش یا دا ی )الع هولص

 تاج هللا ہل سوواو هنرلژرمضح تایل لك او ةولصاا هیلع هاب تااسر
 نولصد هتکئالمو هلن انا ) ردنراس« ندکلبا لصاح برذنو تاسدا هّقح

 زی رار وما مو طاع ہلزبا( ایلسنولسو ہيلعاولص اونءآ نیذلااھیااى ینلا یلص
 ترضح فیرش مس !رابر ھ هدف هلل ا دچر ریو ا طر اماند هنو <a ا هداو)

 راکرد یب وجو كءالسو ةولص «دقدوا ر كد مالسلاو ةولصلا هيلع یوبن
 ب٥٥۳ یسهداب ز رارکت بولوابجاو * نر در ده هللا هچسر یخرکمامہاو
 نالوا یقبالو ا هژذلوا ربتعمو دّم و را یلوفیواعطماما اما رددک وم
 هکر دکلبا م رکنو میظعد هلا آر هلص  ەےسِاارو لوا رک ذ قو هنره

 یرصحودح كدا عز دناوذو لباصف یون مو یروص ِك.السو هواص

 هءارک هکنالمو لاتءا هن ما كن رضح العو لجیح هلجزاو ردەپاھذ ی
 لیصحو بالا هزعدنفا لسو هيلع ا لص عب رش بحاصو تقفاوء
 كن هنسکرب ند ہموحرم نما ہلضف ندنغج هلرا نانلابر ترفغم ليسو
 نوساباتاولصقوچ هع رزوا مب هاو ارس هتم لوصح كنجماوح هنیرزوا
 رثکن قازرا و هلازاو فشآ یی ورکو موگو م وا موم هتد :رشتاو اص ا رب ز

 مطا مکح دن اکا یک یک وعصم ردا داشاو ءا طو یجب او و هدانز و

 هاتو ل رم معآ :ءیاض مم EVR او هولصلا هءلع تان رو ترضحا

 مالسو ةولص ههایصاخ یزریظنربیکا ریما مکحی وراد یراق دروب نام

 تست سم مس

 ہم ردنراےٴث او ال و ر و دن سراو ینیداو 1 تاج ۶ 1۳ هءد رد ت و

(1) 

- 

 2 2۳ تج



OEE 1۳00۳۳۳/۳۷جس  

 بويعو ثالژ كع زاناو كع زا اب ید ( یتابهماو یآابالو ) ہلیا ترفغ»
 ۳ رشد دید (یرشعو ییاوخالور) هلا نارفع وغعو رهظعیراهاکو

 هلی نرفعم كس راغع و ر وع نس ں یس ران ایتشو رد ك..داد دا دحا یاتاوا

 تو وكماب>او کب راب رفا د( یشو یداتسالو یئابحاو ینا قالوا
 نلو زلو ترا ہللا ترءغمو تجر لڈانوزواے ہل : ندنراهانک و نالژ محو

 7 وس هلا اعد یب تم لوڈ نموم ید ) رال و

 دحوم نموم ید ( ءاعدلاقح نملك نمو ) هليا ندی ر وفغم نیم الا برا

 نیمرک الامارگااى یراثدرکوا ۳ مت کن رم منع ناتر یس نیک لاو
 ندکر رللوو ۰ نو ید ( )اعد کر ۸ تو )ہللا قرغتسم هکنرفذمو ودع

 اح الا نم ) هلبا معظم کک و ےک نوا رات واخر یاد تو

 جن ییاعد ندرلندبا تافوورانوا هدنابج ندیرالوق نالها )ت اومالاو

 ۱ هاکم و فذعآ لاےءتمرزہآ ن الوا لودے ی رفغمو وفع یا یرانربا

 عساو كم رکو تجر (ناطاسا و ناحهساب كم رکوكتجر) ہلیان دن روم

 | عی زوا یش رھن طاب و رهاطو رخآو لوا سدعمو هر ندصناسو لو ذو

 /(دلب نما و ( هو دو۔ےعم نالوا فصتم ف صم لب راتفص منو رعافو بلاغ

 تک هرم ندانا 1 ندەن سکو (دلو لو) لو) نایمرغوط یمن فاو

 هلیا تبدحا لزاو دیا یترمضح نابشاا مظع هلن او ( دحاا وةك هل نکیلو )

 یهو مهاخنآ بل وا لئام و دننامو هیمشو ريز هنیدنکسک هو فص ۶م

 هے رالوق ہلیس هدا ز رایج رپ تفَأرو نجریا ( نیجارا حرا ك تجر

 هدو ی یجرا كنيجار ا ترفغ هلکتجر ل اک یی دا ټفآرو تجر
 قوالترغ رشتاولصزوب (هرکصنداعدو,شا) هایش لج لالخ اوذ هلا نالوا
 رکنسد رد ت رطح هناا (نبدن هداکس) ںولوا نده رش داروا لوصا

 یک فراعو ۱ وا ترضح نالوا ۵ ےہ ہل یھج وا هدربد ولا هرس سدد

 ناولص نالوا را ر اونه ۾ نشا ےک تو و ندایمش رس سدقفدلو ناطاس نا

 ۱ 5 ندا عتس 'تژثکبپولواەلل 5 نب: رمصلادنع (ےھللا) رد هم سش ۱

 .e 4۵ سا ندنعد 9 سلف ی تن نیت

en 



{¥ 
 مو جیم ۱

 ۳۹ ہدوجو ندمدع زسلاثم یاس شا یاو ) ات و ( مد و نالوا

 مجد محرا) و ها یم دبا ہداعا ه هاب ندناعو ھتامم ندناہح قول بورونک

 لل ماا هدنرخاو ہرا رفاکو ہرلنەوم هدابند یجاركنیجاریاو (ذودوان

 یغرھی ود یربُخ ل هوو ی ہنی رالوق نمومو مار اک ا21 نس اع تانحو

 نینغا ) ها نالوا غتسم ندجاتحاو دوجم هد اجرهوردعم هداګاووګ

 کی دلا مارحو اس: کا مرا یالالح | رح یربعح دس ۔ ء٠ ( كمارحنع كلالحم

 | رک ءاطیسر ك ه لا اطا و) برا ہلبا یت تم ندرلتش

 | یلاسعاو یلاعفا نفیدلیف مارح كر هیلبا لوفشم هلبا تادا قفاوم هک ویر
 برا هلبا ظذغح رګ د ۶گ ندقلوا تیہیصعم راحودو تابوا ندک شا

 براب ہلبا هم ندیریغ ندنس هلکمرکو لضذ یخ د (كاوس نع تارضف و
 مدومعم نالوا نع هقول ةفاکو درفنم هدنتینادحوو تبه ولوایا (ےےل) ,ملا)

 قح كنیش نالوا هلکس و ر سما SLE) اهحقطا ارا ) هناشل>

 لااو عابا هفح كر هديا ادعاو ماهلاو هیارا هژرحاع دسر ینغیدلوا

 (نا تا اقرار لطاب لارو ها قدرے و
 لطا كش نالوا فااخح وراغءهکتس وب ر یاض رو او لطا ید

 ندا یرامرحمز 2 هلا ماسھفا هتادهو هاراو ماهلا هررعف دیعزب یتغیدلوا

 نیا ملا ہلا )4لا برا ہللا قفوم هلبا لهبنادعص ناهیفوت یکللا بادتجا

 (یمش ءا ءاوهیلاالو یسذن یا ین لک ال) هناشزع ل وزییادخ نیاثاسلا بیات

 كنعان ٠ دحالاالو ) 7 _سفنیاوهو يسع ےک ا قی ۔اوق نب مهلا نا نالوا ی یداس ھ

 هدتوو یرادس 2۰ قح دموب زوک یل لاک اور می (كلذن لقاالو نبع رو

 ام لزک) هرعت! هی هر ,EE ندووا ع دە دتوو زاو ناص#ندا و

 راک ددعو ره ظ و ا ںیعم ەےکلوق ة زحجاع ن (اذیعمو انوعو او اظواح و

 ك: سب راب سس دوس ما نیا ےل اخ ا را تس و مصاب و ظذاح و

 رات سو بوت ذلا راء غیا ( ملا ) مردیا یو بلط ندک هعساو تجر لوا
 ياد, !ناسحا یرادا یھودواص2+ هل جو تا را وع دلا بیت و ناجا ا یضاف بولا

 هلکتنانعو قوع نس یک اوف راک مکی, (یلرفغا ) هتبظع تلج هلل | نالوا
 < ولذو بويعو تالز نالوا رداص توعا تانشعو ہذخاوم نوعا مگارج



 تارا
 ت سی ی ی سو

 هکر دعوا رش تناده هدیقع نرادهو ردندنز وب رهق یلوصو هناذو ردہوضغما
 نوا هراء راردیا لاخدا ہن اطلس ناوند یر سبر د هصاخ تجر
 كنيلعتهلا هکه نلوارظن نوما فی رشتو میظن زراباتوعد ید یعیطعو
 یدل وا مزلتسسم ینبمشن باطخ لوا نکلو یدلو ا عقا و ینابط اًح هلن طرش

 ( نیل حرااب و) مهفاف یدو نس همی بضخ ہدنتروص تجر هکلب
 هلکنچ مه ی رالو نالوا راکهنک هکنس مرو نجد راک درو رب هل واو

 لالطاوذ دزبا یاو ( نیر اعلا تارنع لسیفمانو ) مھلا یب دیا ترععم

 هلکمرکو تمظع لاک ےن راطخ مرج كنب رالوق ندب'اطخو مرج مارکالاو

 لب راتفص تری>رو تیناجر (ےظءاار طل اذ لدبع جرا ) ےقلاخ یکنیاوفع

 ریقحوزجام شاوا فرشم هک اله ہللا ےظعر طخ مد وہعم نالوا فصت
 فرشید نالوامالسا ۂزوح یے خد (نیمججآمهاکنیلسلاو) ہلیا تجر هکلو

 ندنتجر نیک كنسمهلاودوبه«یاهدنفح یوم دا عوج ها مالساو ناعا
 یزح اعدء نى د( نہ ةو زر لا ءایحالاعم ینلعجاو) ہلیاناسحاو لادنا ینتحر

 ( ماع تما نذلا) برا لیق سا دلوب و ربار هژبارلشلر دل قز رەلیا دیا تایح

 (نیبینلا نم)یدیاکادردش ریا هتثیهولواناس>او ماعنا یرلنا مویقو رداق زس سدو |
 نیم دص ید (نمدصااو) مالسااو ةولصلا اع مارک لسرو ماظع ءابط ا

 ہیادھش بدا رم نعد بایماک هللا تداهش هب میجر( ءادمشااو) رلنءومنالوا

 ہاکنفب رشرها ندکرالو ناعا لها خد ( نیلاصااو ) رالوق نالوا لڈان
 هلکم رک و فطا ماش نکسمو بح ہےیلکلاب ندکر جزو داع و لماع

 اعم هلیا ہلیلج تعاسجو هلرج «یهزنالوا ی رالوف لاص ندیا حالصاواذحا
 هاک رد کالا عجو رشح یمرحم و ربح و ہلرازاو منتفم هلکم رک نشان

 ییاعد قجهلو الما نیجسارلا جراا مرتسباردیا زانو ع رض ندکتیهواوا
 نوج ا قلوا صالخ ند دوا غ بکر دا تاور هنع هلل ایر یت

 ردساعد راس و عا رت ةن مح دوحو)ابحاو نالوا غمو ع باساج

 كادوجو٭ عرجو یدو جم كرادءاحو زار كقول ہلس یا ( ملل )
 تانک عبج یا (د.جا و ینغاب) ہریغ دورعمالو هلالج لج ہللا نالوا یکاام'

 ]دوم ہدنلاصفا ہرزوا لاح ره بول وا یججایتحا هپ ہ: کی او جاتحاکسا

 4 نالوا#



 ۳1 ۳۰۳ لب

 مر هلی وا ( بوتا لباقو ينذلارفاغ )ردہا لار ق

 مالوم نالوا نیجارلا جرایم دبا لوبق ی. هب و بویغارا یب راهاک كنب ءالوف
 یشاععو باذع قسم و ریکتو راد>و راهو هل وأ ) لوطلا اد تاعع)ا دن دش / ۱

 (رصلما لیلا تناالا ہلال )ملا 7 و رافغنالوا یحاص مرکو لضفدیدشا ا

 هکنسلالطاوذ هلل اع رکو

 دوهم یرغ هک لاوز ی یالوم دزنا فصتم هلیا تیئادحوو تدحا لپ وا

 رهاظو رخآولوا ہکرد ہدوجولا بجاو نسعوجر یمالارخآو ردقوب طب
 تنک یتا كام“ تناالا هلاال)كسزمدوعرمدرفت» ہلیرافب سس ءا“ نطاع و
 قحا قسم هنداس كن رالوفو قثال ہۃیھواوا اقیفص ( نیلاظلانم

 ندراتفص نالوا قال ہتمظعو لجا تاذو قالطم معکحو قلاخ ناد
 ( ےھللا ) مر ول یمیدلوا ندنرللوق مرح و راک لظن قیفح مردیا رم

 هربغ هلا الو هاش لج لالخاوذ هللا نالوا روقغو رافغو یدنهمو یداهیا|[

 یتاالض لها هکنسلاث ی قلاخو لاعتم یادخ هل وا ( نیلصلا یداهاب )

 یالوم یچب دبا ناسحاو تءادھ یداھآ( داف) مد وعم نوک رانا هتاده

 الا متن ران اراتم وم یس قب رطو ماها هلو یرضوطی رالوف هکر دلاعتم

 ك هللا تیادهو ردهالا ةياده ندیا ظفح ندےن راد ںاذعو۔بضغو

 تائح ناسحاو ادخ ر وترب ہتھ تناده هکردقو رسحو لح هنعاونا ۱

 اح و تم ومو ال واو اا ی ولف یا یرضح لات ها کر ف تا
 تانج ڈین ےس تنسو هیهلا ضئارف هکردراتا نیاضمونیلاضورلبا ناسا

 ااا ناعا بعشو لودع ندنعن رط لوسر تثجشس توداٹا تراعر 44 و

 نوچکنا ردنینوملم موقو نیلضم رانا واژن هنب اوهو سفن بوی ]تباع
 عرض تیادنه ند رہے دوجولا باو تانحاعاد ۸ هنهومدرع

 رد مسا یداهو ردمزال یداه هر ید » ارز هل وا هدنیساحر و تاطو ا

 |یلاعت هللا لاقاک یدلما تبادھ هنهآقاخام ییایشاهلج یرمضح یلاعذ هل | ارب ز
 |یقتسم طارص قاخ عج ہدتادھوب 9 ) یدهههلخ یسلک نسخا ی دلا (

 هجا عم ول ردلخاد ہددعساو تچنر نوح لوش رددنھم ہّدح ٴتاذ جد

 | نده ددم وا لخحاد هدف ود تاو نکلو ردەوحرم ید شا



 (ڭش ره ) مهلا قلاخو طع ی بظع شرع نالوا یامالا یلغاوغلاب هی اهن
 ۱ اضرعو الوط ہدنغا ناوک | اع عےظء شرف هدار ول ر دراو ی هرمشک ی انعد

 هب یھلا ۶ یرادقمو تعقیفحو جراخ ند هل شا لوعع یر زفلو دید

 بواوا تاھج رد شرق ہرزوا هحو ییدید كناکح ہدصزرٹ اذا ردطونف
 ن اک هدنتح کلا یسرک ہکردکوک تاق یح زوذط ی رلک دید ساظا فالف
 تاحردلا عفدر دوس قاب نو رٹ یراپ داف ر ول وا قالطا عا یاد

 هدیرغ كلا ردعہفر تاحردلوا هکراشابا رفت هله جوو ) نت | شرەلاوذ
 رد درد هضیف كا شرع نال وا یلصا لب اعسح لاو زالوارهاطلاک |

Eمهر لوا یتاقولخ بنارص دواب و هلیدیا کل ارم اکا یربغ هک زالوا  
 ا مج بایو هشرع یب ہک المد و خاو دعاض ردد ۔ت دیا

 تو۶ ال عدقو ی هلب وا ( داس۶ ن ۰ رمل را نف حو هزلا یق 2:9

 نس ودبا اهلا خور نان ما ا د ندن رالوف هک نتس الع و لج قح

 هلا رہک ت تانج 4 هعیدو نالوا تایح "هدام € ورردرا ویسا مہ هحو جاقرب تكجور)

 فیطا مسحرب خور هدندنع نیملکت» زا ردیا قالطا سان اس هکر وید

 ب ود رد کی ارض هلک کي الک یتاربش دب بول وا هدن ز تاذلاب ان

 ردضرع خور یز هنو راردیا اح ا هليا لاد در هدخزرب و حب ورعو طوبه
 هفسالف راربد هلالواج ہللا ید وجو كلا ناسذاندب هکردنراب ۶ ندنابخ لواو
 رهوحر ع هی هکب لکدضرعو متج ح ورا ۳ رللوو نقص اب و

 ج راخو لخاد ردیا قلعت هندب هلفرمصت ی رعثو ريد رو رض ربغ درجا ا
 ملاعح ور رلشعیا رود ارودٴاطس؛ وداردن دانست ندمد خ وژاطالادن ۶ رداکد

 هدنراکدتا لاوس شب رو هدینع ہزمدنفا مالسلاو ةولضاا ہیلع مانالا دیتسا

 یئغیدلوا ندیھلا فا دجنمکح ( یر صا نم ورا لو خم وا نع كنواتسد (

 د ید هفت نکس فار ولو یرافدر و2 ماهرا» ززخ تماس ی راس رسو مالعا

 قی رط كابا كاما اب دن ندحور ثخ ءاس:اکوب نیفلوا یورمع یئیداوا|
 میوکہ ہک یلاش رھ ٭ ثسا ین یہ ررما نم نوچ خور ) یونثم راد لوا
 یر یا (هداصن-ءاسو ن د لع ہیھا نە خو را لب ( ثسا ام

 4 تل ندیدام 9 ال ہیلع اف رح 9 مول کر ڈالو وو
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 بانج ندنی ىکا موم 4 وه وعر "دیسهز بویلوا یلاخ ندا راهذو لما

 a هرح لاو اسدلا یق ی تافاعماو ااو ) نوش روت بان ہص> یزد هلج لاعتم دزآ

 تفاق ند: داصا تاهاع و رم م .الاو نڪ مس: ٭ داد ید

 هلا م راها: ٦ یصاصم اب کد هدا د ہد رخاو تمالسو

 لوه هلج کوک ل واو ترفغم و وهم بو ء۱ عت یکلوف رقق زجاعک

 ےہ پی ) مرزا تیفاعو نعءالس ندنرلباقعو تاستعو تاذعو ند راد ڈبو

 ناسحاوعن رولو اندیفامووغع ہرکص نددبحو کر ام فلک قددصت هرات موم

 هلل اانا یدلیا تیاور هل اهجر هلل اد.« لوھ۷ھسوید ید٘یٰلوااطعا

 (سارورس قیقحص؛یدتا ہری رهانا بودیا لعن ندهنع هللا یضر هر رهاب

 كب شع هیناع نکر هکرابدروی هلت دادس یراترضح مالسلاو ةولصاا هيلع
 نادلا یف ةيفاسلاو ودەاا کل سا یتا مالا ( کیک ر رھ هکیدن دا وا نیمعد كم

 انقو ةنسح ةرخ لاو نح اندلا یف انت ابر ےھلل ) ةرخ لاو ابندلاو
 را دروب وندرارب دنبءآ هنس اع د راکم لوا بغا هلبااعدوب ( رانلا باذع

 اررکم هد هفی رشءاعدنالواهدفب رش دارواوب ہماف)تاربحظا لئالد ےرشیفاذک
 بلط یتیفاع هدنرخاو اند مل ہدیا نابب الاجا ردشلوا زا نو ع رمضت تیفاع
 هلکع اظف>و عفد یئانالب وضا ما ندنلوف یراترضحالعو لجیح بودیا

 دوجواا بجاو بانج والث ینیدناوا قالطا تیفاع هتم السو تگ نالوا لصاح

 هلبا دیادشو باذع نالوا یلباقم كنت ائہسو بونذ هدبع ہدنرخآ هاشلج
 هدیارطاحصو تالا هد زاد نموعدعو قالوا هِقاعمی باقم ىلا عاو هلا وم

 رومأم ہلاؤسو باط ندنرات رطح یل اسەذو هن اهسقح یرلزو و مال وب
 هلو مرک ص354 ہلاسما ردیا هن رول ام راو یتا ام ذ4 )تب ) مهذافردجاتعو

 مهلاودو د نالوا تاللا كالام ملعو حظ ع یا ( مالا ملا( و نزور نالوا

 لراناوا یلفصو وازک كرللاع یا ( تایفْطاو رمملا ماعا ) هلاو عو هناشلج

 كج هلکءرکصندن و و شا ردق هی یدعش تعب مدوبعم ناب نس هلسچ
 هدلاع كب زکسوا ۳ راخ ند: لزا عارب ر ر ول نسل سج هرلعح هلواو
 عیفر ) كسرمصب و میم سوانادو ملع ه:_سهفاک بویلوا ور وتسم هنسار

 تاجرد لاثم یب یایشا كلامو لاو ز یب قلاخ ہلی وا ( شرعلا اد تاجردلا|
 سس رک 5 ۱



 ۱ ۲۰۰ ۾

 رارداو لوخد هنس سز ایذک ندابع :الویه ب ولوا ف رود ند هداح لوا

 هدمعالیلا ہیلع ےھاربا ترضحو یدلند مهار تاما یتا د (هدماقم )و و

 لب روهظ هبا رسدلواا هک ات یدنلق یوبندج ہلسغلوا لک ا هجو یتءموب
 ینلاک هدینس ماعم ینعل ) تدواام یم یس یدواام ) یدر وہ نوچکنا

TOاضر قالخا نسحا هللا نہ و هنا هکرایدید رازهاک نوعکنا  

 یی ط صم بانج تعصتردوب هکر دقلخ نس>و اه سانا نیہ و ہن و ےل سدو

 یرلنلوا مقتسسم كتما سو یدیا لک الا هجو یلع «داسو هيلع هللا یلص
 كن هرسسدف یحلیععما حش راندا سوه ہضمالکا ینلیصفت رایدلوا عباناکا

 مویقویجنسیا( ذیلب لک نءدیذاعلا تالئساو ) را ہدیا ہعلاطم یب ہجج'۔ا باک

 'تح ندنس نوا ہیلب رب ره هکمردیا زانو عرضت ہیحرو فورو توعال
 عرضن هلاو عو هناشزعنیلاعلا برا( ةيفاعلا ماع تالتساو ) مروا تمالسو

 کال تاو )هلا ناس>ا یا كاع هاک جو وقع اک کمر دیا احر و

 نس نيم رک الا مرکآ نس ن دیا ظفح ندضا هاو لاع ین هسکعردیا نم

 كن و ہلیلج ناسحاو عن عاونا نالوا نکم یساصحا نیجارلا جراا
 هليا را هتفاو زو لادن لاک اکس هدلاح میدم وا رداق هادا یی رکش كن رب

 نوا ہلسیلج عن لوا بولبب ینغیدلوا یظع تم كنيفاعو زانو عرضت
 تاجاا یضاق یا ( ملا ) مر هديا زابو ع سضن دقیفوت هرکشنالوا مزال| |

 وج لاعتع یالوم نالوا دروتم ہلتىادحو ود رد ناوعدلا بیجیاو

 مد و قیخنس هدلاح ره لیلدو نحاعو راکھنک ن قیفح ) السا یا (

 ندجایتحا ہربغندنس( ةيفاعلاو غلا) مر سِدا بودہااجرو عرضت ندع رکو
 مرک ووخوومع یایوععمیدلوا قکسعو تیثاع كح هدا یقیفَتسسم یس

 تباصا كن اهاعو تافآ هن را هلبج فاطلاو ناسحاو ماعناەلل_ج هنلوق

 بوروک توو هلا دایقناو تعاطا هر ر وا ی راب صا اد ےک ہا ناہصء

 هلال اوذ یادخ ٴہللج عنو باتجا ندکلشلا یلاعا نالوا راک درورب ی ھن
 یی FARRER TE EET REGS TEESE و وسواس

 لل
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 تعش هدنلاوحا هکردوا قدص هکر دے شید یربشق ماماو راج ن طاس دنع
 صالخ ند هنا بفن تافص یی هبال وا بیع هدنلاعاو سر هدندافتعاو

 زد قددص هک دوا لاپ ندتی ربع بوش مک ہت زالوا قداص ہ<9راوا

 تدش ردك قدصارب ا ذ یاداتد قدص هل وا تب وعص املا ہل ل7
 لو: هنیرز وا لم و مش سفن ار زا)ربد هقدص نوچکنا ر ولک هنمانع»
 هکر دوا قددص ردراثع دو ر واک حب وک کا گر و هددص ندنفیذد] وا

 ترضح ےک هت) ہبلیا قی هلبالعو ہلبہاق یب هنسف یکیدتیاراهظا هلبناسا
 صاجقیدصندند دلوا یل ہا هفلابم ہدقدص هنع هلن | ی رقیدصلارک ینآ

 تالئساو )( لاطادعن باک یف اذک ) یهتآ مهفاف یدنلوا صاخ ہلبفب رش
 ندکتینادجو هاکراب كس باش لج امت دزبا نالوا دیو دیچ-یا ( ایقانید
 (مال دالا هللا دنعندلا نا)یلاعتو هنا“ هللا لاق هم4م) مز سدان دیرغوط |
 مالسا ارب ز ردراود نی رالوقلرانید رددحاو ناعاو مالسا هد هع رک تاو
 هب هیعرش ماکحا هدرهاظود ایقناو نایا هدزطا ل اک یل سنو ردیلسذ قر غ ا فا

 تسرد لصا کز لک ور لصا یداہشا كنطا و رول وا هلبا داتا

 هل اعا هداس کردفو نوع جو رواوا هروک اک اجد چورو قوا غاصو

 هر لصا ناعا سد ردج اح ہل نالوا ناعا بعش ەےکلب هلو لاک
 ل_.دکیاوت یئیدلوا هرج كن هرحتو ر د ه ره عرف ناسا بعشو

 هک هدیک رها وب هلا یعش یییدلوا لماک ناما دكا سئ رد هل عوج

 ردقافن ناع كا هیالوا تاغا هک دیک هو رد یوعد لاح زا هیالوا اکا
 ملستماقم لضاحلا ردلفسا ند ہلج یسکرد كربک ارفکو ردرپک ارفکی افنو |
 مارا ترضح هبت مج وب و ردن ا١٤ بعشو ناسِا کرد ناچ یلاح وا

 كاللا ہیلع لارج هدقدنلوا ح رطهددورغران هکر دیس هبت مم كمالسلاهيلع
 ) ےدا را تلعو ) یدالیق هداس ندشهره طاب هکلب ىدا تاقا هشناما

 ند ہروک ذم تیاو ردرومأم هلاتااک | هموحرچ تماردیاسنو یزلکدید ےہ
 ترضح هکر دیداح الطا ەہچرکا ردعدق یاساو مالسا یا هکرونلوا ےھذ ۱ ۱

 سصاوحو انا هه وا ولت وعص هدابز میلسدهاو ردندمالساا ها مهار
 ر رئاسو راب دا وا نږ رخ اقح داع ءالو ھه بوا وا ق هاکنا ييما
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 بواو 4 بیس یرلک اردا مدع هدهسلآ راش اوس ولد رداکد زاج رلیضعب و

 دا رح تەحا ەن رآ زیب وغ وردمزال تداحاو تعباتم ہویا ءال ناس هس ول

 ہدناسیبلا حور ربسفن یراترمضح هرسسدق قح لیععما محش هدلاح یییدنلوا
 ناب هززوالیصفتوید ردّتتس كف ادا یبهلفان ةولص هل تعاجج هدکرابم "لای

 ترازو ه وتو رافغتساوهش رشةولصودارواو نارق نو التیخدو ردراشهرویب
 نارخو ناس>او قدصو اعا تاط ند هبط حاوراو هلل !اسیلوا روق

 رواوا كد متسیا ندنس توا فو ید هراناردراو ہحلاص لود هنو
 ترضحیا (اَفداصانیقیِكلٴساو )یهننا باوصلا قي رطانارسِب و ی دمی هلل او
 ° اک رد كنس لاأمالا تهاو فصتم هل تن یش مما نسحو لاعتم یالوم

 عطا ندنس جک داعتعا قباسطم ہعواو زس هه شو سکش ندکتنادحو

 هدناسنا سفن كل یرلکدید نیش هک هلوا مولعم (هم۰# ) مرتسبا هلکهرکو

 كش هل هوا »ارو زلمد نیتیاکا هچفدلوا حار نعپ ردنرابع ندنرارقتسا
 زلٹند نیقیەنس هلوفم هی رورضمولعسب ردجانحم هغلوا ین ہیلکلاب هه شو
 هلل ول كياو یدلوا می هنغو دلوا ہدف وفاع" هسکرب الثم ردلکد هه.شلععار ز

 اکا و سوسک یتبقود كياسهثارب ز ردلکد ےک كد مدا ابعت ینغیدلوا

 دا وا ف سوم هلا نیم ید یک كلا هللا تالذک و رد, ر وص

 قفنا اعفیک یلعف كیلامت هللا نعد یک ینیدلوا فوصوم هلبا قافلا یلعف
 یولعم تاذکو ردینم هم رزوا یلماک طع مدعم هکلب ردلکد ییسهلوعم

 یک کودتا قاعتیلع هیارشا ادباو الزا کلب ردلک د هایدشالخ هنسذ نالوا

 هکلب زند تداهشو ببخ هلتبسناکآ ارب زردیدوهشم كا تانک عیجب
 ردنداهشاک ا هنس نالوا بیغءز لصاسارولید هدامشلا و بیغلا ملا

 ندتهحو ردعاق هد د هنسننالوا بیعلوا یکزمخیدلوا معاق هلع>ر ارز

 هدضرا راطا جج ہرو هوك اثم رد دوهتمو ولد لعحاشا عبج
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 هروک هز هحرت | ردیرابا كشن وک اری زر دید وهشم كشنوک یئاوضا

 اندا لوخد ندنسو را ه رها نم هناخ نالوا ره دوهسه 2 ار ز ردباغ

 ا ورنمو ردیفالخ كا بذکر درم> نالوا یتهاطء ەےدقاو قدص )رد وص

 قح هک راے ا لصفا ر ولک) هدر ح میت ردقح لوق هدک الهنطوم

 سس جد ہودہ ری صد صدر ها

 Rie لہ

 + نم و ٹ ا رنک یک ىق
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 EET یم و: نر هعهذو ۵ بم دجقالخاو ییا ارحو لالحو بیَعَر هرخآو

 [«بلط نو كمردلس و كعب ی هیعرش ماکحاو ہی ھا قرابعم اصوص>

 بواوانوحارلنا قاقحسا ہی ہعیفر تلزمو تمارک هکردنرخآ ءاگندیا

 ہلفاح و سلاحمو ریکت هسانوذخا یمارحو لالحو بلط نوحبا اند ماک>یلگ

 ردلک داد ,الع ندا لاطباو منک قحو هنهادم هیاینغاو ا ماو ردصف

 9۴ دون هب تدمشم اکا ع نہ: مما 3 دول هب تداےہعذا ماع رو (ف رش یو شە)

 یلک ندنرداتما رهاط مولع (وصبن) 0 ءاعدو عفنبالاع نم هل ان ب ذوعا

 رها 21 ردقوش ردمزالكعا م رک و مظن هداتسا تاکندلیا ن

 لوش عل صا ردع” | كليب عزا وا اس هعطعدی داتسا لالعره ندراداتسا

 2 هلل مولع هس خو  ہلو'ہلیسو هک حو تنادو یر موم هکر دیګ

 9 یدحو رعسفلو تسههق کرد (تد رروہ هرسسدق ر×ب ترمطح نر

 تادحو تست و 2-۵ ۶ ارز ٭8 ثیح رد نک فی زا رع دنا وخ کر 2

 ردع هدیرلتو رد كن هل مولعون هللا ی ' لوصوو هللا دف رعموەلسو تک

 ِباستنا هلماک دش می خدو ردءزال لیلد طءف رولو بو ارا هدنا نخ

 ه> و رع .a :هماع یالعا حاورا مع ندلفاس لقا 6 ب ودیا تعب 3

 او قیاس لیدر دم که عج و وا بم

 لیصح هلی د حوت رکذو ر 3 بولوا تا ہل ٭ گنا ہم ولور 3 هدنک هدک و

 الس 4 ردن راد تجر بیسو و ہی هطاص لامعا یدابعو ًادبەفیرشإع

 4. ریش سا یداهو نیجارلا مرا نالوا 7 رک و ميحریا ( اناصالع ۱

 و رکو لضف كس یک اش ا باوصلع 0 اواءا طر ع رقصت
 ةولصلا هيلع مانالاديس نئسو بوجو و ضنارف باوصلع (ہدئاف) مسا
 قارشاو نیباواو ماود هبیراب د>وتو رک ذ هرکصندکدرونک هی رب یالسلاو
 انا .هشویز eae ؟یلابارربق سذ ومو ناعا یھ ود مو یو

 یکبانوا هدنیدلوا 4 هعج ہلاک ءاتیحروزا ی تعک رنوازول ہد رک ی کشد نوا

 تعکر تزد نوک ین نوا كہرحوردق تعکر يکراواهدردق هلو یار تەکر

 رگ او قرەلوا لدا یزازاع هللا امر کار زول ہدنس ہیک ی کو او امص>

 لئانوا میس هباولو رجا هدا زهدنس ادا هلمجواواهسب ارو ناو ت عاج هد رل زاغ هلا

 N RTT AE RE SRR و
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 هم السلا اھا نایلسو دواد ترضحو ا لیضفت هل بیس یافرعو ع

 یل اعزومر اهصس قحندایش ایکیدلیااطعاوناسحا یب هحالو دی ندارم

 دوا دا نیت دقلو ۳ نیبع صذ بويع, ہا کد ییشرب هدا تها قابس یراترمضع

 زمری عیلا دخ یدبح مکح > نونو قباقدإعو ےک ء هعفو ((اعنئلسو

 ہلاالەناەلل ادهشو) یسںوہ (ایيعیدز بر لق) هلو هيلع هلل الص زمدنفا

 لجا تاذ اد تا ہتینادحو كين (موهفم) ( إعلاواواو ةکئالملاو وهالا

 كالعىسعاداهشا هلبا مالعا ءابع ندندابع اسلا مارک ڈکُئالمایناث هل سالعا,
 ہک یک نالوا ضرف یو بلط (م+اک) ردبا باا ینسلوا لطفا ندهلجج
 نیمکت وړیا رو مطهربشکل اوقا ندب ول باب راو اک ہلیعوقو فالنخا هدن
 بواق باب راویییدح وباکړ ع نی دو نر سس ذو یھةذ وعا_مقفر مالک ع

 یادم ہرزوا ینبدالوا ناب و لیصفت هدنرالګو دارم یصالخا عو نطاب

 نالوا ضرف یرلتیضح هرس سدو (لازغد٭چ ماما) ںودہا داربا ہرشک

 کیا نص كر هديا طب ینغیدلوا فاتخ هلا صٍخش ل اح یفالتخا ع

 و روا مارح یرظن هی یگ او كرلناوا مارح ی ہلکن ندمالک ناب عب و

 زاساوا بجاو یل كراناوا مارح یدوعقو سولج ہدرلنا ند یوأمو نکسم

 هسأوا علا ہ د را هذ وح ل جرر الثم ردہجاو هل لاح تایضتعءارب ز
 هدکدلبا لوخدروهظ تقو ردمک یتداهش لک نالوا بجاو هدنفولوااک ۱

 موص عهسیار وشر ا هفت یشناض٭ركاذکر ولوابحاو هولصو ترا مطإع

 یکدلاقردشءدرولوا ضصرذی بعد ءارلب e عو هو کز هسدارولوا فو

 ثبراومو اناصوتعسو با سح مع زی داوا جانح هلجبهدنماوق كناندروما

 تاغلو وو زعو تئارقو تباک عو ت تسایسو تاعانص لوصاورابخاو ران تو
 ااو تام نادرا ها ضرف یل كنهعذال مولع وال٭م بط و

 ہدرلباتک ی هلوا مث یه هلجب هس اره رددبال ندففلوب یاب راو لها رو
 ضرفو لوبعءو نس ںی کس ٭|مرشو حود# هدید یزعالهع هد هسا مولع مو ررح

 هالا دودحو هلاعتساه د وعم تعاط هاکنا هکر دنفرع» إعو عفان علوش ال وا

 سیف هدهاج ماودو عضو یجا صو ہوا تمزالم هه الا دفاو فوقو

 ]توعد هود قلخ دا رص ندالگو هاا و هر ه ره اظ بقا ره رس

 ےس

 هک هنر خاو
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 | ر د هر وک هنتلق كلغ نالوا لاذاکا ینیدلوا ردق هرذ ردلکد یزح ارز

 ندناروط د وخان و ردندناب ما هک سما هللارک د ہدنفورب ندناقوا نعومر

 نکلو یدزال وا رحازو رک اذالاو ردبا تلالد هننیش كا ہدنہد هح رک دب رع

 هدنزوبلعو رک اذ ہلہاربثکرکذرکاو رده زل لا قب رطب ہکرد ەصقان تلالد
 رحاز ؛یرض مغو ین یدنکمه ندروطحم واردرهو رفاو یاعا نعش

 ردٌتلکلا یل مطا گیت واوا هاهاک ناالد یتلالد هیاع | كنانعمو یدالوا ا

 یرانہد لماک نامیا ہی ها تروصو یلاسقعضقان ناما ہ:یلوا تروض سد
 نوسالا هکر د وہ یرس كود وا ٹکا اکاو لب« ہلا رانہد ورلبدہد

 5 کلب اس جت رز هدنصولخ نهود یاقوردرابعاا لماکرانیدو داسحالا یلعا

 تاینو هن > تاداقتعا سد لماک نوم بلق یک ی ٹیدلوا وکم ران دو

 (لاملاتایحنم لن ( ردروم*هلناءا بعش عرج خد یبلاقو سوم ہللا ہل صاف

 رسلا !اعبرنالوا میظعو ملع یا )اوا اکیا او ) هرسسدف ىح حشا

 یروضح عهم6*)مردیااجر هز رب و هدف هدک ال هاکراب هاش لج تایفطاو

 یسباوصحو ییهلا عیسی روّضح ردنرابعندکلب یتقیقح كرشر لوصحو
 تسارد إع یرب بولوا عو یا یتددابعاع ہک یلوا یخ زولوا یکدابعاع

 تداعإاعو رھااظ و ید ۳ ه:_سارد و ردت ارو 2 ی رکید و

 هنفئاسح راربد تراشا عو نطاب عو یی 5 هتار و مع ررید ید

 راد هذ شو لئاضف كمع ردنا تعجا رم ةن رالح راندیا داره فوقو

 ءان الا یبا ترضح ) اب رہک باذج هل جزا ردقوخ رابخاو ران آ
 مع رکنو با طخ ہلا ) ملع لک بحا ملع یا مهار ا) ہمالسلا ھل

 نیذلایوت-_دلهلقو ) نيهارب و دهاوش نیبا ہاگقرش تباو ر یی دناوا
 كااعو إعثبدحو تاو شارد يهر تدك لئالدرعظا (نولمئال نیذلاو نوعا
 ع مارک هک ا ik هءطاو دل دا هرتز هو ردوولعو تاالحو لض٭ف

 رب قحا هتفالخو لضفا ندراودنک قرەلوا مع ہللا سید صو حسو |
 ییالسااهلع (مدآ تر زضحنو) دزی رانظ قح بانج نکیاز ار د ردقو قول
 ِ سا ےہ
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 تناما ول ردرت هدننمذ ك سرب ره رده ییاوو وڏو ازحا ردقو هکه ناسا

 می )لا هل | لاق یکی اثناو ناسلو صب و عع“ر رد ولطمندنا ےک اگ

 رل هسلوا تاناما لصاح ہلوقم ون رکا سد ب الارخآ ىلا ( داّوفلاو صبلاو
 ناسا سد رد ہدناناسنا یس هبن ر نسح كرانوا نکلو یدارازالوا لوسم

 ندصع بودیاافو هدهعو ردهالادهع نانلوا لاوس ارب زردلوسم هةیعلاق
 قاوم نالوا هدابند یئعی ( قالا نوضقن و ) یلاعت هلل | لاقردکر کرذح

 ین( اونهآاونآذلااهیا اب ) نوعکنار دیلیصافت كنیلاج*یزا قاذیم هیاک

 ناعا ہکردہزال ہراناوا ذوخ اء لزادهع ندرلئآو نموم هلیا یرطف ناسعءا
 ارپز را هديا ہظفاح و تامارخ ید یی یدادهع بول وا نمقم هلا یییلکت

 هلب رسک ك نيغ( انغهدافو )ناعتسلا ع رکلا هل او ردیس هنیاو هان یالزادیا

 رڪ

 تک و ندلالح تم رکا وک و ی راکدد یلکنز یوتعم و یر وص

 لام لوا مدآ نالوا ینغو ەےسیاروناوا ادا ید یتاکزو عفذنم ندنآ قلخو
 یکن وراق هل,نظیامو کال: نو دنک واوا هیهلا ةن نخ هدشامادی تالهراسو

 تاها ءور هلیخافوخ كلامو تال«ینیداوا ظفاح بودبا ربک ی اعتهلل اذاعم

 نمدنفا سو هيلع هلل |یص مرکا لوسر یودہا هنسذ خن ودع انغ هسدازمتا

 ( ن : رادلاق هسقن هر ر نوص) حاصلا ل>رال حاصلا لال من ) كن رادرمّضح

 (ربغلل عاسفن ینغ لکل یب وط سانلا مغنی نم سانلاربخ )و ینیرش ثیدح
 انغنال وا 3 ۲ 7 هدتعرمح قا ر داعورو رعاظ هلب را قدصربخ

 تحاح بواوا یضار ہرادقم یکردلبا قو زرم هناشزرع ع رک قازر نادج

 یس ا! بلق یانغ نال وا ہنعےسانعم كما لا صرح هن هدا ز هک دعا س

 سالا نغ یفلااسءا ضرغلا هرنک نع قلا نادر )کردید

 (یرادغرذ یا )امد قج هنلواالما یهتنا ردع یودرو سا هب اور فو))
 رافعو ے>حرو نجر ( اعشاخ ابلق كإسا یا لا | ) ردیماعد هنع ةللا یر
 هکتب وب ریا فر هکمردتسواندکتاده ہاکراب ك: نیلاعلابرانالوا رکو
 باق یی دبا ع وضخو ع وشخ ہر زوا باتجا ندلاعفاو لاگاو لاح رتا

 ناعا ) مرتسیا یناعا نایلوارن زپ للخیخد ( اعاد اناعا كلےساو ) مر سا

 | زالوا ردق نونلاو ردق هرذ هقیقلا یف ناعا هک لوا مولد ( یراثیدو یلاق* ا
 ا س

 هک ارز
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 رز هلکتچ رح ن 7 راک: کو مرحخ و لیلذو رھ ک ییعەح٤لدابع كس کو

 هراز ت ندرهوی هل مدح ماجلو 7 قل ا رو رعب و اضصو ندتنادحو

 کای ۵ ( فوصن لها) E و رش ثردح ید ن  ضذام هالاو) ردشرا

 ید قلاخ ندو ردقلاخ نید یو و قلخ ند یر ردرلشعا رسفت هله جو

 ا ماکحا ی٥ل ر د یرغص تنانا کرد مال ند یر ردیکبا

 هدنلولح یصوصخم تقورک | هک هلب وش ردشهلوا مازلا ہنر زوا نیغلکمدابع
 || ید د یر و روا وا بقاعءالاور واک مزال یساص هن رز ز وا هسعوا ادا[

 ردهطسا و لب ضو رارساو قلاع>و یراعم ی۶ا ردیرک تناما هکر دتطاب

 هکر د ےن تنذر یک کد ءاضو یسماغبا هر وکه نحو یسا دا كتاما ییاو و

 یوب ردص ندز و ول ردقوح ىدۈيقو طورش ار زردف وة وم دو جاوا

 ر اسو ید ردیااعد نوا ترارح نیکو ید ردنا نایلغ ہدیولص تقو

 نوعکئا ردرعصاندنا هند ایلاح یریکت اما هنلواسابقاک ا یخ د هب د.هدر ومآ

 تامان ا1 هکددراویهلازار ما ها هداوعد ار 2 یدناوا عن نداوعد

 ندهناشلج مرکب ر ہکر دکن ود مو مرغ انطاب و ارهاظ ناسناسب رارید
 ندنه>و رول وا لکم اض9 یاساوو ادا ود هسزالوا اط عو مرک

 ند هءاع هکلوشو ردظوفح یلو یرب و موصعء ی یرب هکیدلوا کیا ادا لہا
 ۱ اه ند:ه> ولر ر دحر ا 8 ےک: احو ردارح لاح ر دظوذحس رعاو

 : طارص یت ) متا طارم ها اندھا ) ر واک هدن ًارق 3 اط

 ندنس تک هلادتعا ت هاقتسادا رح یدلوا یوصوم دژ ما

 1 7 "هروسارب ز یدرویب دوه هروس بېش سو هي هيلع هلن ا یلص یوبت بانج
 اف رهسقت : یلیصف كءافعمو 9 6 ا وادراو ( ترصا اک مت ۷ ہما ( هدنعا

 3 هدرص۶ و ہہ فا ہد را انا نالوا | مو اه ند ہ یم و یو وررص

 ندعلوا نول دو یدلاق ندفع ارا تاعا رم دابعقوء>و ۵ !قوفح هکردلوا

 تلاسد ترمع> تح یدلوا تراشا 2 وعص كند :اصو یجب دناوا رب ذبح

 نداد نزاع ہم ےک: نا تاوو تواو ۱ ی د مهرد ترد مالس او هواصل اهر ع

 دف طا هکر دراشدو اوا س 7 6 لا ر02 هد هکر کم یدز 2 a ما

 ا
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 ندنودح تاع” بواوا زجام ندک اردا لا خو ےھوو لّقع یاد ھن ک یا

 نالوا رو ق'اخ كفولختو ا تی نالوا هرم ندلایخ :>وءهوو لععو

 (ناقرفلاور و لا و لڪ ےالاو دیر وتلا لّزعم )هاش لح لاللاود هللا

 ےکحو ماعو مویقورداق ندا لازا یاقرفو ر وب ز و لیجماو ةب روت یخدو
 (یوتلاو با قلاف ) هناشزع لاوز یب قلاخ فصتم هلا تسادحوو تینادرف

 هدلاح كشددلوا اردو هرم ندکب سو رم ظاو ل اثم هلا نمطعو تردق لاک

 هتمظع نلح 720 قادر نرو هلن س ندهناد س ندەناد بودیا ق ا یاد

 ظواحو مرکو 7-۳ نس ا ها او ھيا كس 709,2 a كيذوعا (

 تاود نالوا هدز ولر كسرمصان لاللا ود هلن | قلطءرصاوآ

 هکب راوتقص دج مو اف تم اک 2نور ایمر رد هاو و
 ییدنا)رد هدنرهق هضبة كس قولخو ايث هلجو ىب رو لا كافولخ میوہ
 لدعب ق < ماد من عمو ریهطو مهلاخو بر مب ق: ةت ( ےھت 7 ۰ طارص یل

 ی ولا بجاو لوا ن نس مرصا فود میر اد 22 2 (لوالات زا )و رزوا

 هکتس تاشلا ےظع هللا ہل وا(” ےس كل سلف ) ردقو یل وا ك اراو

 خدا رکش لاوژ یی یادخ هلب وا (رخ الا تناو) یدلوا "یر لواندنس

 دق مکح نس سا قم ( ۶ ىش رعد ساف ) ردقو یتاهن كکغاراو كس

 ٌدفاک نالوا حور یذرعو ئ0 »و ضرا مت دکن تزد ملا برو

 مارکسالاو لال او ذ یادخ ن وفا یا ۰ ناس رد ساتو كف ولحم

 ( رهاظلا تناو ) ك رقاب عدقو 5 زَغالوق یانف فصتم هلتفص 2 و

 نسرهاظ قجلا ہلیادہاو لزا هک لا هتم ی الوم دوج >ولابجا و نس جدا

 تابآ ەکغاراو ك ںی در لالحاوت دزا هل وانس جد ) شئ 0 سلف )

 ردوو "یشرهظاندنس هکنسقلطرداق هلب وا نس نومهکیدتیات الد هرهاب
 ۳ : یبحاص تمظعو و تردق رهاظو مع هلی وانس یخد (ن رطابلا ت تناو)'

 هست اسم

 یس كود سالف ( نس یاعد ی E لاعتم ندعوا ءزاردا هلا ص اوح

 1 ندنس ۵ س ۵ و> > ولا ب>او نطا و رهاطو رخاو ل وا هل وانس ید

 ol :دبدحا حا ت ردوو حولعم هد ےکیھلا وک یىی دره ردقول "ییسرب لئعصو قحو

 ( رقفلا نم هضنعا ول دنا ی نع صقا) ردقوب ەن ذر هدزحر اخ كس ول رغعورو دما

 لہ TTI و E ET IEG یم و و وج و و رم KE سا

 ٭ خد وع
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 لا رضح زیرلیدنفا اھنع لات هللایضرارهزا ةمطاف یزا همزن هدلاوو
 مالس و نایح ہنی رپ هبیط حاورا ناره هلی تداهش ہنی رالوخد هایلاع تانج

 هلل الوسر تاب لآاب(هعطق)نیعجا ۳ لع ی اعز هلل !ناوضر زرا فا اوادها

 ٭ اورکنا شما را مظعنم وک انک ٭٭ هلزنا نآرعلا ی هللا نم ضرف # اوکح

 + هضد رف هط لآ الو تضر ( ۵۶طر د ) هل هواصال مکیلح لص منم

 ۶# ىدهلا لعارجا نوعی لئسساعو ## یب رقلا یتروا دعبلا لها 7 ر ىلع

 %# ند ءا ءاد یکن دره دم ةر را ) تس ۳ یت رقلا ق هدوملاالا ہخیلض

 هن ر ز وا یربغ كماظع ءابددا ( دے4 ) نسحو نیسحو لیعو یاسا

 لقن دلا هجر ماهه نا ینغیداوا هو رکمرمغ هدندنءرلیضءب و هورکم ةولص
 یوو ماما هدزحرش جحاصم ناکشم نده الا هچر ییط هدهسدا شک اماهفاو

 و هہاع هليا یلص نط صاد زم ریمعبب ا:دنارورس ہلا لس ند الا ہجر

 ارك هک الو مالسلا مھیلع ءا نا راس یک یب وجو كنولص هیر ز وا

 قجاردتاب هلیاتما عاسجا ینیداوا بجاو ۃولص لالمتبسالاب ہنی رارزوا
 دیس ہلئےسم هیلصا لقتسم هادعاف ندمارک کن الو و ماظع ء سا

 شعد ردمارح رایضعب یت بودا هل زاوج مدعادتا (ادکروهج )

 لآ اهب هماظع ءایدنا نیغلوا هو رکم هلی هسیمد زب تهارک نالوا محهگاما

 ری رح وب د رلیدلبا قافتا ارخوم ہنی زاوج كمالسو ۶ واصراسو باجگاو
 ےس بہذم ہد هسیا رشد ر د ہدنکح ۃولص ید ( مال )ردشاتاالماو
 ناما نالوا فالتخا هدنراتون مالسو هب ہک المو انا ۃولص کلا روا

 نسح ماما تو رو مشچ (رلیضمب و ) همالبسلا م هلع نینرلاو ذو
 جت رانا رضح ام: هللا یضر ارهزا همطاف ترضح یراهدلاوو نیسخ ماماو
 و ا یض> مالعاء اکو مارمحالایود ءایلواومارک هب هباصکهضرتو بوری و زاوج

 تیاوعملا یر ملا)رونادا تیاورند هنع هللا یضراهرب رہی ۱)یهمناردصوص وص#۶

 ارم هو هرم ندلث,و ہیشو ندرظذو كي رش هدلاءهفاوتاغصو تاذیا (عیسا

 یا کوک تاق یدبیک + یلکندتاراو ندقو ییایش ایش امیج نداضعاو لکشو

sSٰییطع شرع یب اص تک طعو  

(۳ 



 د
 ملزم هل ج کالهو نحو سنا مد نمم ههشمیفشو رم دب سو زمولوامزب ( (اندیس یل )

 هنر زوا تايلسنلاو کلا لک او ةولصلا ےراع د مم ( دمع ) یسواوا
 جاو زاولا كءالسلاو ٥ ° !ےلا ہیلع یط صد ارد بدح د (دلایءو)

 | یطصاا دج ادخ بوبح نوسلیا ءولص هنب رارزوا یراعاسبناو یرلترذ و
 رد هله جو یکبا انطاب و ارهاظ یتیمافطصا كنیرلترضح سو هيلع ہللا یلص

 اشر رف نطصاو لیە:“ادلو نم هناک یفطصا هللانا افطصا نالوا رها ظ
 ردح مساهیب نم یا طصاو مشاه ی شی رفن٭ قطصاو هتاک نم

 نالوانطابو ردلعسم ید یهدرج لاص> تولواراد كسم هك داف قل رس

 نوت ید ) نبعجا هه و ) یهتنا مھخاف ردهدنف و كراماعم عیچ ماعموت

 (هدناف)نوسارا ةولص هن رارزوا نیمججا هیلع یل اھ هل !ناوضر یرلمارک باحکا

 ( هیککو ) ردمانالارض ترضح مارکدالوادارع ندلآ ردرابع ندنسابحاو
 سا۶ مزالمو مدار هک منع هل ایضرمارک هباصص هلنوکس كاحو ی ل داص

 عایناو لابعو لها كن ادا سو یفارشاو ناش وردق با را باڪكاو لآ

 ا ت تو جادو نيو قردزانآ < رثیالنلاف

 کالا هلل ادنع بول وا هدیوهتو یدهو ذهزو دشرو نیب ورب و هیالعا بنام
 بھذم) ردرلنرافءور ھظم هندعو قلواترذغمووذع یرلناطةسو نالدربد دا

 اسٴیوسرو ى اعت قحو هرکزت نیس ہلج ہرزوا ةعالاو تنسلها (داقتعاو

 هرکصذد مرکا ل وسر ترضح ز رهدیا مالسو ان هن رارزوا یکیرلکدلرا

 باطخا نر چ ہد ےب یتیدصاارکب وا قشع لوسر دم لح ( سانلضفا)

 بلاغلا هلن ادسا هدعب نی رونلایذ نافع نب نا نآرقلاعماج هدعب قوراقلا
 ( هرشبم هرشع) فارتعاو رارقاوبد رد منع ی اعت هللا یر ِبلاط یبا نبا یل ع

 بلاسطیا نالبع و نافعن ناعگو باطخان رو قددصاار کہ وبا ا ہک
۱ 

۱ 

 دعوو فوءنب نجرلادیعو دیعس و صاقو یپآ تہ دعسو رب زو لو
 ا هرو ) كاذک ) رانا هک نیفچا مع یابءد هللا ناو.ضر حارحلا

 كیا هذ هللا ی ع ر نیسحماماونس> ماما ةنط|لها نایشادرسو فسا لما

 ووااد." 



>) 

 زعبامو بوالوا جو هنیمآلریچ بقعرد هدم ؟یدلبا بن وید اوج هاتون
 یلیصفت هدف رش جارعم هصق رایدروہ خابت یئلبلج یظنوهالا كبر دونج

 یادج نس ( نوشالرانلاو لبلا كيودمگ و كو کس ) یھتا رد روح

 ا زدنوکو یک اک و ناغلا مج ظعا هللا لاوز ق قااخو لا

 | لک و للخ هرلتآ هدکشا دت و عبس یس اعطق و الصا بودیا دیمگ و

 4 همه واوا ت ن کام اک میجر دلا ى تن ا و سا ور زالو !یراطروت 9و

 7 ع (تناالاہلاال) ہکمردیا ع رنو لاس ہل > ییبدلوا صو مج

 جاو قعا قئال ہدن € ی ےیساو تداسب تداس,عالا ردقوب یقحس٭و

 ۳۳ مانا هقول عیجو عرکو و محر (نانملا نا نانا ) هک ےس لاعت

 نسا دمو نستوه یراکو کو یرارب (ضرالا وتاوعسلامیدہ) كد ی دیااطعاو

 تمطعیا (مارکالاو لالاذاب) كسیع.دارا بودیاراو ندقو بودیا قاخ

 لات لاتع ا نالوا ی اص مارا ؟ او لالچ تویلوا لاشاو رمظذ ی اع یناشو

 یالتساو ) اع هل !یضصز كلام نب سنا دجا ماما ( ثیاور) مدوسم و
 وا یخ |یوح رز ترلام الا تهاو باا مو فو یس نس ید ۹ یسلاكنامسا

 فن دونم تاذ تا اسحودحی خد ( ) املا كالا ( هەر لب ۔ھا یان ترنم

 هل تسادح و ید ( میظعلاكنا اهو :Ya هتعرح لساجر یا۔لع صوص#

 كيتهولوا نم ندہا تلالد ہئنرضح ناس ا۱ مظع هللا نالوا فصتم
 ۵ تو

 اف جو ی قیفتسم ند صوت و ف رعت ید( غلا ا تك :ے گور هد ہر

 تردق نالوا لصاو هناهن هدکلب | ما زا ییاصخ رمهاقو زجاع ن در تم

 ا اکب و)ءترح لیظع ناهر هدخ؛نابلوا ل داف یدادعق ك دل ول ر ت مظعو

 |یراص ندصقن كسعدق لات« یالوم نالوا ماکحو ماع نس ی خد اا

 اناا ویل ایر باط ندکلدع ٭ اکر اہ كن هتم رح کل هل زم ایا گا

 راض حا ندا دا ڈار قاخااب سویدی ی بردم یە فرضت ناز

 مکیدلبا یشاضص ںودہارذحو م میدقروق بودیا قوخ مب ی رس كش نانلوا

 م: كس ہناش لح لالخ او ذ هل اقا طعم ظفاحو محو نر نس یرش دل راتش

 مردہ زاسو اجر ندکبهولوا یایلع هاکردکامروب مفدو قرص ندب ندمرزوا

 نوسلہا ةولص ىرلار > هاش لج ناشلا مظع هللا ی خد ( هل اڑا (



 هک ۲۸۸

 كن ردو كنز وب رب ید ی  هفلاط عل را زکد یخ د یرلموف رال وچ دا
 ا یو د کے تام لم ید یک
 لالسذاوذ قاطم میکح و دعصو درفنس ید (دعع درف كلاب یالثتساو )

 زاینو اجر ندکن زع اکر د یعولطم ہلنیلبح تغیدلوا نیلاسلا هلاو

 بیسمو دوبعم د وج ولا بچاو هلی وا ( كزض ءاعسا یف ) هکمزدیا عرض و
 ( وا ضق ترا قو یا هک رم دق ماده لت
 ناسا ح ہر یذ نالواہد رر ك کوک كس مرکو یو میکح و مباع ہلب وا یتسدو

 هبلوا هدکتیهولوا رکح و < قو ہ:ےڈرب و یراج هناقولم هفاک و ناویحو ۱

 لمطعاشرعكنادحو لالحو تمظعو تردید( یالالحشرعاا یلعفا

 هرات نی ارلا حرا نس تمد (كنجر ةنطا یفو) ردٌشلبا لاےعت مت رز وا

 ربکنمو راہجوراھق نس ید (کلباذص ناچ یو ) ردہد نج كنجر كس ی اعزو
 نمأیالف ) هکر دوب تنس لها دنس رد هدمهج كياذع ہکنس قاطم میکحو
 نیما ندناذع كن هاشع العو لج قح (نورساحلا موملاالا هلل ارکم

 یدیحولو تدابع بولوا هد تاجر هلا فوخاعاد نالوا نموهردنارسخ قازا

 یرف۶هو تلنج هن هدک دل, اراق تس | ند ص مۋ هانا قوخ ندقخ انج هذ شوو

 ہرکص ندمالسو زا ےھرارسا هللا سدق هیفوص ر اک ںوچکنا هیلبا بلط

 هن رزوا یرب یرب ییاجر هلفوخ راردبااحو بوک هدیارکذ یرافغتسا هک

 هدنسورق زانناعاد احراو وح انب ردو یدیرتام روضنم بھذم همانا عدنا

 كن ك مارك کالم كنس یخد ( ءلدونح هک اللاو) ردنددابعروما مزا قوت

 ہلیا جارعم فرش هکدروک ی درو مالسلاو ۃولصلا هیلغابد ارورمد ردکر گسع

 هن رب رب یرلفص هکر رک راکلم تم وم روا گلو رس :دقدلوا قرشم

 هج و | شرق نجوا هلتعرمس ہدایز ندنشابرپ ہک هب سمر یخانوزوا شاو | لص:

 کا راردیک ہلئعرمم ہدایز ندلن رساو نم هراو ہەےنشار رب وا هدب ز وا

 ہمالسلا ہیلع لیئاربج نب زمهگینآ قوا ردیکرباربهلیا قوا كسنآ قوا ندنرزوا
 رار کو ربندنقوەنو راردیک هربهنو رارولک نددراو ردو چ هنر اکلموب مدیا لاس
 ندو می دشوا قاح ی یدتبا مالالا هلع یلرتارعخ هدکیدتا لاوسود

 رهدکدید ی اب راردبک هب هر بواک ند رار نا مس سک الصا لب وب رانوب یر

 ٭ توپ



 هک ۷

 !ہاکرد جا ىع, ولط نیل هلا هل!( سودق ح وبسكناب کالتسا یا مال را

 ندراتفص ناصقنو محرو رکن ساقیفح هکمردیااجرو لاوس ندنتینادحو

 دوجولا بجاو اربمو عمو اب ہلیا هغلابم ندنافاضا یفانم هک تیهواوا ناشو|

 ی اکو لاجو لالح ( لیللاداوس ال حس! ) كس دوب-م دوج ولا لکی ااخو

 هک نوجا كنس هکنس لاو ژ یب قلاخ یحاصتمظعو واوا هیاهنی
 مو ردات لپ وا خد ( راسھناا ءوضو ) ردیالاحو یدےتہا حبست یتلنارق
 ردیاالاحو یدشا ےس نوعا كنس ینلندیآ ل زودنوک ه نہ لاال اود |

 یسایضو وتر, كشذ وک هک ساب رکلاو زەلاوذ هاب وا جد (سعسا عاعشو)

 مدو قااخ هل وا جد (رمعلا روئو ) ردیاالاحو یدتیا خرس نوعا كئس

 یدنیا حبس نوجا كنس یکانش وزو یرو كيآ هکنس قاطم مکحو
 هک ےس لاعتم یالومو دوجولا بجاو هلب وا جد HEE ودو )ردناالاحو

 ( رشا قیفحو) ردناالاحویدتا ےس نوے كنس یسلعاج هلرلوصراقا

 نوعا ےن ا ون یس ربد ارلح اغا ےک راکد رورپ دعصو دحا دخاو ید

 نالوا ضرالاو تاومماارون یخد ( ءاسعسلا مو نو ) ردیاالاحو یدتیا بست
 رد,االاحویدتا حس نوا ك:سیرزدلب لراکوک هکنسلاعتءدزی| بانج

 نوجا كس یرافاربط عرب ہکنس لال او دیالاا تالام هل وا جد (ضرالا بارتو)

 تاو ءا رطاف ہللا هلب وا ید ( لاب لاروعتو ) ردیاالاحو یدتبا ےس

 یدتا میبسد نوعا ك:س یرلبف عکراغاط یتعی تالابح کس ضرالاو

 کنز اش داب واواو لازال یم قااخ ایذا ید را لاو رد
 (راحبلا جاوماو ) ردیاالاحو یدتبا حبست نوا ك:ےس یراموڈ ل رللوج
 عدد یيجاوما لا زکد هکنس ناشاا میظع هللا یحاص نمطحو ولع جد

 د (رح او ربلا باودو )ردناالاحو یدنبا ےس نوعا كس ی ر ہغلاط

 اک ےس مارکالاو لاللاوذ بر ءعظن قو كيرش یی دمصو د رف یادخ

 محبساو رک ذ نوعا كنس قولخ عیجو یتاناوبح ءاراب ردو كنہزوپرپ هلجج
 ینلندیآ لز ودنوک ید ینلهاپس لنهصک هکرویلوا کد رداالاحو یدتا
 لرلجاغا ید یسلعاح كراوصراقا ید یرون كيآ ید یسایض کشذوکی جد

 یراق كل راغاط ید یراقارب وط کر ید ی را زدلب راک وکی خد یم غرد



OT 

 ندیلاعث هللا ینعب ردقوحلاب یل 4 یسککیا ) یدنلواعدعت دن رزوا ہہوا

 شطاوذو ردہاقعلا دیدش ار ر هی وا نیماو هل وا هش رزوا فوخ ندنرکمو

 یک ینیدل وا هو رکم مق و فوخ رداجر اب ىلع ( یس بخ جوا ) رددیدشلا

 ٹیدحو ردداّوفلا ن وکس هدنس هلبادم دعو نس>و رد وېګ عقول د اجر

 ( هلفارس نطناو ہلف ارخ نظزا # یب یدبع نط دنعانا ) رولک هد سدو

 وق ەم هسا وا هنر زوا نط نسح هدنضوصخ بولذوفع ناسذا عن

 روناوا هلماسعم هلهجولوا هساوا جار یاج هبقاعمو هذخاومو رواوار وغو

 بواوا ضیقنم ند هدر سفن کرو ابحردایطاب لع ( یدک درد )
 ردبن اعا یربو یتا سفن یر رد هون یبا ردکعا كرب ىنا موللا نعارذح

 كالا هه ارد ترق یر زدیکیا ا > هکردراشم روس قئاصح بابراو
 لهاو كندنکه کر دتنس ید یر و ر د ا يح ندمم وب هدشلا کیدتآ یبھٹ

 ہل-ہلڈرکش ( یس خا ) رداسبح ندکشا رظن هد ر بدا ترورضالب كس
 ےک ہت ردناعاطو تافاکم هلیا حراوجو اش ہم نم هلن ایسا و قازتعا هه

 ا سنا رول وا ون لا نما کش ںیہ طاق زد ات الو
 ید _ھع نمد ردافو ( یسیصتلا )ردکرک ك٤د ہنالکن دقح نوساوارکش

 سبح ن داوه یسفنربص ردربص ( یس دب ) ردکمعاردغوكع ز وک
 دنا یوکش هر یریغندقح کردو ی سما كمحوردناهیا هن رز واقحیهاو

 یساندا هکر دعظعرس ہدنسآرادبع هلقح صالخا ردصالخا ( یس کس )
 ردقل وا ضالخ نددوجو لرش یس العاو لا لر یب ار « دن اعاط

 لیم ہر وک هف> ےل کد یف تع ردکعا یل ہل حت ید ) ىس وهط (

 ردندک#ا هظح الم لاک ع ونرب هد هنسنرب هکر ددناسفن لړم هروک ه دعو ی ونغم
 هنلاقاخ هیلبا داهعا ءآیلطف كاا | هکر دوا لکون ردلکوت ( یسیکنوا )
 هبلوا بر ط طءیلف هدنامز یی دل وب طا سوو با سا یک دلبا لرم کل فو هاب
 هلفح و هیلبا یل ید هلن اضر ہیاضف ینعی رداضفلاباضر ( یس رب نوا )
 هل وا هرز وا دایفناو ماس کلب هیچا هرب اکمو هع زانم هدنساضو ماکخا

 ہ۔ےسانملاب ۸ ھے ا درعشوب ضوصأ و دل زا هدف نالوا هدناع | تعشوت

 رددکاوا افتکا هدارو هلیاراصذخا و ندنخبدلوا ایا تة. جایا
SOFIE Yوجه سو وب  E TEE ESSEمہ ٦ ی چکن چہ  

 4پ م هالا
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 ےہ دلا بح ( ر واک هدددح هنن و ردمدۆاو مرا هر اعا لا كعا بایتحا

 تل هو ردو اس ردها لا بح نعیلخغ ) یسفنکبا ۱) 7 هلع لک سار

 ینبلق ندننیح قلوا یحاص تل زمو ردو هدنساراقاخ ینعی رد هت سام

 ( یسیهجوا ) هبهثس اڑایا یحاص هرم هدندنع یلاعت هللا دکل, هدا فک

 ردف< وط قلا م اما ہدز قل ردي رک دید هلک رک دق رددقحلا نع ىل

 ردد طا میل (یسہےدرد) ردکمتزوکت صرف ںوؤیلہا توادد ةں کو

 ردکمهل د نااوز ںولوا برطضم بوقاب هتد نابریو ہریغ هکردوا ا

 یسالب ارفف ارز نوسا ل رکو نوسدا نرگش كتم ل رک لربع لوا
 یلخت ( یش ) ردل ومآم تعاطا ند صاع غ رددشا ندنیسالب كانغ
 ندتفصو هدیا كر یدالخا هل راہغا هاض الم ہد یکیدشا هکر دا را نع

 هک نایب ا سفن ةو د وجو حالصا ار زردراوتب وعصهداب ز هدک ایل

 ردمظعارسک ۱ صالخاو ردلکد للاخ ندکعا هطظحالم ین یربغ ندقح

 یعرس قافل هنر رد هله>و یبا قاق ردقافنلا نع ىلع ) یسعا )

 ردناطناو دافتعایرفک هللقو راه ظا یناءا هللاا هکر ارد اعا قاف هنر و

 ہوکر نە رد راک د د كرو ندن ک ہلعع رر دم لا نع یی (یس دب

 هشو دهنعزو تقایلو هیلبا روصت یئلوا قسم نکیالکد نحت” هب بن عرب
 دلار درک یت (یسبج زکس) واک ندیلاعت هللا ق,ذو و

 قحو ہدیا عفر ی راثوب ندنرادقم نو هر وکر کا ند رض ینهنل ا

 قءزاق ییوق ها ہ نکا لس4لاق كا ہلازا ین و هکردتفصو وب هیلبا راکنا
 هیلحااب ةفاعتم ةتطاب مشع دجالا هذه # ردیبک قم ردلاق ندنرب یعاطر و

 5۸ (فوحلاو ١۷٦) ( ةب وتاب یل شا ) # اضبا هناسفن یعسدو ءاضقلا و

 ۷۳ ( یبےلاو ) ۷۲ ( ءافولاو ) ۷۱ (رکشلاو )۷۰ (ءابم و )۹ ( ءاجز او )

 ۷۷ (ءضذاب یضراو (۷٦) لکولاو ) ۷۵ ( ٥ے او )۷۶ (صالخالاو )

 ه تطاب 5ک 8 ران تاصحر نوا هد هیعشو ) هعسان ۵_.اک هعش)

 (یسکلوا ) رده هنا زو هل هللا لداصو قطا ار ز رار د هب اسونو

 نالوا هدالاب رد هنسانعم ن زن هکرد هلال« :8٥ اح یل هداروب رد هپ واب هیلص
 ھەش لوا نک رد لسان عم ق 4 لا رد رد کوا وا سزا هد هشت ۱



(A4; 

 ار ےلع ناسنیدیا داع لیصف ردفا یتیفیک مالا بس
 ےک

 ةولصو لغو نیذکنو ریه یر ہزانجینعب ردزئانلا ماب مایق( یسپجتشب )
 ید ردمایص ( یسیکتلا )رد ہیاسضک ضرف هکردندناءا بەش ڭغا نفدو
 هنب رژ وا صوصخ نکلو ردیرب ندننامز كءالسااہبلعمدآ هکر دید عش

 ع رش ج ردح( 020 ( ردصوص هتماون یتیضرذف كاض٭ر رهش

 ترضح یمردش اول سراتو زوا عدق ساوا هک نوچگنا ردیدق
 مالسلا هلع مدآ لوا ندا هکلب رداکد یسان كم السا ةع میهاربا

 ( یسیجزکس )ردلاعا لضفا جحردشلروف هنیرز وا یلت ك هک الات و

 هلن اسار ذنو هلک ندنس هده لعاب و هدیاافو ہرذن یودتاییعب ردرذنلااب ءافو

 ,(یسف زوفط )زا وارابتعا هر ذل نالوا « دماء روا وا هد هظّ

 نیع نوا ه:سارهییعب ردیهج تبع هلا جن هدارو ناعا ردنامالا مظعن

 مدننروص ینو رول وا شبا لذتبم ینفیرش مسا كنيلاعت هللا ارب زها
 :یودتانیع و ( ےکنامیا اوظۂحاو) رولک ہدنأرف ےک ہت دیبا نیع ظفح ید
 مولعم ردنارافکءادا ( یسیهتوا ) هیلبا رکد هلبا مظء ى هلا ءابسا ہدتقو

 ردموصترافک یسبکلوا ردبج او یس هلج هکر ده: را عاونا تارافک هک وا

 سض راذک, یب رد رد بک ت ایک یر وا رد راهلح ت را فک یسرککیا

 3۶ اضوا ةا فن یع“لو دیاو زا نع ةيلهلابهقلعتم ذرتطاب هام هذه #ر دلت

 ٩۲ (دسطاو) 1۱ (دمْخاو) ٠٦ ( هاا بحو )۰۹ ( لانابحنع لا )
 (دنمان هک ٦٦) (ربکلاو)٦٦ (بحاو) ٦٦ ( قاغتلاو) 1۳ ( ءا راو)

 ارب ز راربد هن افن و هینطااک | کردحردنق تا صح تکی هد ەعش ول

 ننهعهزقالخ ازکسو و ردقلعتم 4 هیات ندلئاذز یمدآ سفنو نابسذا نطاب
 ردشل روس هدنفح ہ:ےسک نالوا لاپ ندرلنو و ردهنع یهنم یه! رب ره

 ۷ نکا هو دنک الوت سفن هحرهب # دول تشه! رددیلکسهن فالح # تب

 عاطقنا ندنهلعنو لخت ندلالابح ینعب ردلالا بح نع ییخت ( یسیکلوا (

 ناسذآ ردن احاح ءاصق لسو لام هکر دو ياس مالیم ل بوش ہلامو رددرګو

 ,دئیدحور د هني رزوا ترورضو تجاح ندنهج ینیداوا تاذلاب رمد هسیا
 ندمارحو لإ هل ساضتقم ( خاصاا لجرال اصلا لا ا من ) رواک

 سو ہت

a 

 ٭ با جا



> ۲۸۳ 

 ید هدیراظذو هدو الو یک یٹیدلوامزال بلذروضح ہدزامو نوسلوا لرکو

 ندماما ہد: ما ۃولص ینأرفو ردشیم نایتقواو ی هلاخ نانوقوانآر قو ردمزال
 رد هیافک ضرف كيا عاشساهدنولص جب راخو نیع ضرف كجا عاشسا
 ردکعا د یبا رشو ماکحا ( یسک درد ) رابدد ردرهسم اا ض عب و

 لسو هد تراس هدلصا ارز نوساوا تو« نوسلوا رک دم دوا

 ردپ راکدید لاح لم دارم هلبا ٥) وب ور دندنینه-ان تادایز ہےکلب ردق وب
 یتراهط هکردمزال هنالوا فلک هلیولص هسلوابب رف ةولصتفو نجف سد
 ردعیاربشو ماکجا میلعت ( یسبش ) هییلبا من ردف قح هل وا راج زافو
 بولوا نیعتم هنیر ز وا كاا مد ہے وا یربع ندلاعر هدهدلب رگ

 هدیاذخا هنسن ابادهلا قو رطن کرک: زامل وارا كا بلط ترجاو
 یر هکردلوا یسواربخ ك نما ( هلو نآرقل مت نم کرمخ ) رواک هدشیدحو

 یع-اواھنم ٭ہک صوا ںی وا ةاوقو 7 رهاط هرشعلا ه دره هدیآ رو میلعت

 ٩٩ (٭ب انا نع لسفلا و ءوضولا یا ةه راه طلا )8 اضیا ةن است

 0۳ (زانناب مایقلاو) ٠٥ (ةوكزلاءاتياو) 6۱ (ةولصلا ةءاقاو) ۵۰ (ةروملازنسو)

 oN (ناعالا ی ظەتو) ۹ (دوهءلاد ؛افولاو ) 00 ) ےلاو ) 4 ) مایصااو (

 یتلصحنوا ندناچبا هلك سو ( هعباس هاك فیعش ) 0۸ (ةارافکلا ءاداو )

 ید اکوب و ردیکح ندنببیکیااب و هیئدب ابو ه-لعف ہی رهاظ هکرداقشم
 لکد هر ردعلعتم هناسزا سفن ار زر وناوا و سد هاست یک هسداس هیعش

 هه اس ما ینعل ندلنصَ)اصح ِكے:ماون ت نکل و ردءدو م رش هکر دقلا

 ند هرس حک هروک ہلاجر گردد وعرمس ) یسککیا ) يدلوا نوئسم كعا

 ۷ واوا ہدے:حراخ رکو 1 ولص رک ردزنعا رس لد هب هو نق

 لس هرک چوا هوا هے:ءاوب یدراردبا لس هرکی شیکیآ یوضو ءاضءا

 طو رش یب ہطو رفم هولص هدناقوا ینعی ردنولص ټءاټا ( یسرهچوا )
 هساوانراقم هندویفو طورشرک او ردك ادا هلبا یعهنطاب و هرهاط دویقو

 ید كناکزو ردعدفع سش یس دول, ردنوکز هاتبا(یسجدرد) رزعدتماقااک |

(0 
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 ہل رسک حارج ردحارطا دودح هماا ) یی ز وقط ) ردندناعا بو سس

 یکی یبدلوا صاص ہدلنڈ یل رد هراب ارك تجار ردیعج كحارج

 تارکسلا نع لقعلا ظفح ( یسہحج وا )ردراو دودح یخد ہدحرج

 ردکقیا ظفح ند هنسن نروتک نونجو نریو رکس هلفع ینعی ردنا:جاو
 لاسرا هلبا هفحچ وا همالسلا هيلع مدآ بانج سشیلاوبا یلپربج یلاعت هللا ارب ز

 یدلقریخم ہدننیب كن ہنسسذ چواو رساعا یربو ایحیرب و لعیرب یدلبا
 هامع ناعاو اسیح ہدکدتا لو, یلعع هظح الل ادعب ید مالسلا هاڪ مدا

 (یسحرنوا) یدلیارارقهد.1قناعاو هدوشجابحو ہدغعامدلّدع ںبولوامبان

 ردهلهحو یکیا كيا ظء>یلام نعد رداهناداو قوفطا بلطب لالا ظفح

 نوا )ردنا مود هربع نفح لرعغ یرب و ردیا بلط ندی رمع ققح یدنک یرب

 تماما 1 انزدودح ی۶! ردا زا دودح دهاقاب باسذالا طوح (یسهطآ

 ضارعالا ظفح ( یسعچوا نوا )ردندناسعا كجا باسنا ظف> هلکعا

 ( یسہ درد نوا ) ردکا تسن هیان ز یب هسکرب فذقرب زعتلاو قذَعلادح

 یفصن كندو ردقوب رارضو ررض هدنجمامالسا ارب ز ردا سلا نعررضعفد
 نعوم سا ردندهلوا تح ص ق هار ص دصق ردهللا قلخ ىلع تقف

 تجر ہدتماہف مول هک ات هيلءاررضںباتتجاو من تاساک ا راو ہی قنم

 ةقلعتم اھنال ۃيناسسفو ةیلوق هما هذه # ہل وا ندرلهفدنم هبا ھی ولا

 40 ( ةعهللا قرصو ) 44 ( ةداهشلا ةملكي ظفللا ) # ہرضبال لجرلا سفن
 4۸ ( ماکحالاو ع رشلا ملعتلاو ) ۷ (رستلو) <1 ( نآرغلا هوالتو )

 هباوو هب رھاظ هکر دام قلصح ددع شا ه_.عش ول ( نت دارین دیلک همش

 (یسیکلوا ) لکد هرمغ ردّقلعتم ہنسفنی دنک كسک ره ارز زرد هدناسفنو

 ژرید هرابخا هلبا نی عو رارقا اف معع نداهش رد هداهشلا ةنکب زیان

 | رارفاو ردنراسع ندیماق قیدصت د رجب ناما هرعاشالادنع هک هل وا مولعم

 |ندناعا یناسارارقا هل هجر هةن یبامامالاد مورد اشذم هماکحاءارج ایناسا
 ردنا سلوڪ رد ہللا قدص( یسک یا ) ردشع | تقبس یلیصف و ردزح

 توالت (یسبهچوا ) ردقباطم هعقاو ردیکید هلی وس یرغوط قدصكناس]
  eص ۔ ۶گ = ۲ ۰ ۰ ۶ ۳

 !نوساوا فقاو هن سازه كناردو ردندناعا بعش نآرق نوال: یعب رد ارو
 سس

 6 رکو#
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 مد ( لاتتلاو لتقاب ن دلاظفحو ) ۳۵ ( رکتلا نع یهنلاوفورمااب یمالاو )|
 ظفحو) ۳۸ (حارلطادودح تماقاو) ۳۷ (تادانلانع فکلاب سفلا ظفحو)

 ٠٤ (اهاداو قوا بل طب لالاظءحو) ۳۹ ( تا تحل او تارك "لا نعلقعلا
 فذتلادحص ضارعالا ظفحو ) ۶۱ ( ان لا دودح ةءاقا باسسفالا ظةحو )

 ۲ ا لک 2ل نہاسم ا نعر رضلا عفدو ) ۶۲ (ریعتلاو

 ۱ ارز رد هندماک | کرک "۷ تاصح ترد نوا ندناعآ ہد هسعش ول

 هلرسک تراما رد ہرامال مات قال ییا وا) دعلم مش نی 7

 مابق عرش قفورب هبهءاعروما بولوا یلاوو اح هنر ز وا قاخ ہکردکلکب

 هتعاجو تنس لها یی ردنعاجج عاب( یسک ) ر یکم زس وک
 داوسلاب مکیلع) رولک ہدئیدحو هب | تفلاحم هروهج العفو الوقو هديا عاسا

 زکیدیا تمزاللم ہرا یرلکدتاعاجا هرشکت عام ندتما ینعب ( مظعالا

 نو« ل ودلا باب راراربد ےک هتن را زالوا عج هن رزوا تلالض رانا ارپ ز

 کش رارولوا یدتهم هعح هاکیا هکردراو هصاخ تایاهلا ضع! هتلود باب را ییعد

 تالو راسو نیط السو ل ولم ینعب رد مالا یل وا تعواطم ( یسبعجوا )
 هش رارما راثلوا رومأمو تیعر ار ز كهرتسوک دابقنا هد هیعرش روما هماکحو

 رواک ہدنآرف ےک ہت ردربلا یلع تنواعم ( یسرگدرد )ردیحاو كعا تعاطا

 یوهو رب هن رار یر هک ردم زال هرانم وم ید ( یوقتلاو ربلا ی ء اوواعتو )

 صا تعباتمو دحتاسمو قلد نسحو وفع زا هدنا ترهاظءو نواعت هنن رزوا

 روئلوا قالطا هنن رز وا رمخر هر ب هکر دراش مدو یلانشاو یوه تناحو
 ملاعم ءابحا ( یسبعنب ) یک یتبدنل وا قالطا هنر ز وا ؛لرشره روق

 سس

 رددناغا كلا ایحا یدیروما نالوا مالسا تامالعو نیدزراعش ی ردنید

 نوعا راهظا یرلنا هکر دکر که رکصندایسا تنسو بجاوو ضرذ سد

 یهنو فورعلاب ما ( یسہجتا ) هیلباایحا یخد یدیاعمو دجاسم نانلواانب

 میقتسم ام رشو الفع رکنعو نستسم اعرشو الفع فو رعم ردرکنلانع
 ور لو ردلاسءلاو لتعلاب ندا طظوح ) ید )ر د اا نالوا

 ینعب ردنا ابنا نع فکلا سا ظفح ( یس زکس )ر د هلازا ندسج
 یخد ك ادوجوو سننظفح هلا كا كاسماو فك ندر هنسن نالوا ثئابخ

a RESETS ESTEE ERR 



 # هل هاو لیلا هقلعتم اهنال ةْيلزم يا هذه # رد هد ول تروص

 ۲4 ( قوة ماسیقلاو ) ٢ حاکنلادقعو )۲۲ ( حاغساا نع ففعا)

 ةعاطو ) ۲۷ ( جزا هنصو ) (۲٦ دالوالا ةي رو ) ۲6 (:نی دلاولاہ رہلاو)
 (هعیار هیلک هسعش ) ۲۹ (كلام ىلا نآسحالا و )۲۸ (تاداتسلا

 لهاو هل عمار ز رد دنا ریماکا هک ردشُهلو اب رد تا هد هعب ول
 هل رم

 هلا هت رکشوت نشد ولیم یخ دل وا نک اپ دا رس ندلزم ردقلعتم

 ردح افْسانع فغعت ( یسیکل وا ) رددناعا لاک كا لعو.مابف ید

 هانز ردکفیا بص هلفسا ن دالعا خعسارب ز ردزارتحاو تهرب ن دانز یتعب
 ) یس کیا ) ردنوییغیدلوا نص ندع ورشم هج ءار و یرلکدد حانفمس

 ردنیلس رلا ةئس حاکنور دق وب تذن ابھر «دعالسا ار زر دخ اک: دقع

 نه رشاعو )رول هدنآرق مہ هش ردح اکنلا قوعے مای ( یسحچوا (

 هن رز وا هجو نالوا نس سم امرشو القع ہلزانؤناخی عیب ( فو رعلاب
 هلیق ہلماعم ہلقلخ نسحو هیلبا میل هت لاح إع هر اک دراو نکا ترشاعم

 ندلاوارب ز ردناس>او رب 25 (یسیجدرد) هیلیا هقفن عیسول مسولاردع و
 تایح ثعاب هدنطاب راتلوا ندعم ردراشلوا هروص تانرح بس ہد رهاظ

 رج زو برض قوا زئاج كب د فا هرنوب سپ یک یراقدل وا هپ ونعم

 71 ذمرکا دالؤا ند رددالوا * ےہ رپ جنت رسد ہدنقلَعا تب زاو

 ردجر لص (یسہجتلا ) ردمزال هنن ر ز وا نب قبا یر هب رت ردثنوم رک او

 تراب ز ی رار کكرلندیا تافو و ردکب مشق ہدئاربخ كرلئلوا یب رقلا یوذ عد
 (یسہجن دی) ردیداب وثعاب هنس ہدای ز لرع هلکمرب و هقدصو نأرق توالنو
 هیلناداتقناو تعاطا ہرلناو مەت یراولوا نالوا ہدلزءیئعی ردتاداستعاط

 هرانادتعو لحو لٴزنم تعوکح ہک یکرلنوا مارتحالا بج اور اسو رداعو ردپ و
 هرللوق ینیدلوا کالام نعد ردکلام ای ا ناتسحا:( نسور كس )رد ضوغم

 نسحو تبسذ هود ED ویکو بوح او ب و ہ را هب راجو

 “نادم همش دعا رالا هذه # هيلدا میم السا تاجا وو هانا دا مان هما

 ٣ا (ۃعاجلاعابتاو )۰٣٣(ةرامالا مالا مھشاعمو سالا ةماعب ةقلعتماھنال
 ۳ (ندلا اعم ءایحاو) ۳۳ ( رملا ىلع ةنواغملاو) ۳۲ ( مالا لوا ةع ؤاطمو)



۷۹ ¥ 

 یرلفلعو هدافتسسآ ندعح ندته> یرادرح لا نوا هطساو ہدنے سارا

 میج ینعیردناعا هلاع ثودح ( یمېجت درد ) راردیا هضافا هقلخ ندنزو
 رکصندمذع دن شف رب هکر دلوا یسانعم او جور داغ هلا یسازجا

 هریک یتسادتنا ہجرکا یدلوا مولع«قلوا یسادتنا كلاعندنوب ہلوا دوجوء
 ۶# داعلاب ةقلعتم اهنال ةيداعم ےن اسکا هذه # ىدا نیبعت هلفشک و هلك

 ۱۷ ( نا ریلاو ) ۱۱( بالا و ۸٥ ( ۂفَف ولاو ) ا١ (ثعبلاب ناعالا )

 ۲۱ (اهبقلعتامورانلاو) ۲۰ ( ةنلاو )۱۹ ( ةعاغشلاو ) ۱۸ ( طازصلاو )

 ہیداعم هرلنا هکر دن رابع ندناعا ہی هنسن نکس هیلک فبعش ون ( هات ڈاک ذعش )ا
 ثمب ردشعبلاب ناسعا (یسکلوا ) ردعلعتم ہیارخا هأفنداعم ار زرار د
 رد رفک كا راکنا یئەب سو ردجارخا ندنر وق یوداابحایاتوم

 ددعیللا هدتءايق نعد رد ہغقو ( یسبهکا ) ردبحاو كمرونک ناعااک او
 فذوع بونلوا لاوس ند هنس ولر درب هدر ره ناسا هکر دراو فوم

 یهلا ناوداک او رار وا وا معاق هدفق وم ل وا نوا باسح دابع هدنمایق
 هدنمابق هک ر ونک ناعا نعد رداس> ( یسک وا )رار د قحر وضحو

 بونلوادع رش رک او رخ رکا لع یئعی املطم ردقح ید لاعا هساح
 و دردقح نآربم یعو رانا رم (یسجد رد ) ر وئل وا تازا هنر زو!

 ناعا جد اکا هکردطارص( یسکش )ردندلاعا بعش كمر وتک ناعا
 ہنماعم نعاغش نعد ردنعافش ) ىسجتلا ) ردعقاووردقح ارز ردمزال

 رد هلک ءدردقحو هلک اداقتعااک | یل اک ک نامی او ردندبعش یخ د كمرو تک ناعا

 تعاشش هنب رلیصاع كن ہموح رم تما سو هسیلع هلن ا١ یلص هللا لوسرو

 ( یس دی ) ردکر کر ل هدا ٹعاف شرا هشت د ندنرالءاک كتما کھ دبآ
 ینعی کن 5 و تک ناعا هجو نادلوو نالعو ر وح نالوا قاعتماک او هان

 هدوجومالاح تنجروما نالوا ندنباب لضف نکلو ردقولخم الاحو ردقح تنج
 كانجو ردهدقلوا هدا ز مالا موب ىلا تاجرد نالوا فوفوم ہلاص لعو

 ہرا ( یس زکس ) ردیقا تذح مینو ردندنباب صف یییدلوا ددع زن

 رد هوا الاح مهح یعب ردناما هلاکناو لالعاو تاکرد نالوا قلءتماک او

 تولوا ثداح باذع تالآ ما ید هدنا هڪ راوا ثداحنجو سنا لاغاو



VAR 

 تخ رودقمو روک هدوحو تا طسوث ی هسا قلعت هر و دقم هلوفم هرغ

 لاح ار ز نا قلعت عات مو لاح تردق سد رار د هنالوا لخاد هدنردق

 رد هدعنتعو لاحم ناصقن ندنهحو ردقو یبحالص هنردق قامت كعاتمو
 دول هعع“ تغص ( یی دی ) رداکد هدقح تردق هسخول

 ۱ رولوا فقشکنم تاعوعس ٹافص لاک هاکنا هکردتفصرب كنا عع“و ردمیم

 هناعوعس عع“ و هنامولعم مع ار زردی ربغ قو عع“ هتکیدا وا رهاظ ندنوب

 ندیعبو ندب رد نوج من دا ردلکد هلیا ت ا[ یس كلاعت قو زدیا ق پا

 رد ۃصِز اعد هللا ین٭ل ردن اعا ہرعصب تفص ( و ار لس )ردا

 ی دوا رولوا فدک نارصرم توخ لاک نکلا کرد تعصر تک
 رو نوع ےکنا ردلکد هبا هحراخ یت ور كنيلاهد قحو ردیرعغ كم تة

 مکن كنيلاعت هللا ۳ ردءالک ( یسیجز وّمط)ردو اراک | كهروک هدن 7

 قر>وترا.عو ناس 0 :Jd >و قلح هکر دیتفضو كا مالکو ردناعا هنغیدلوا

 تاعصنالوا ردو کلک همالک ت ەص ندنابح نفض اذدعب ردلکد هلو صو

 هد هک ٗةعش ول سد ر ونلواقالطا هت, ناقص هکر بدید ما ارك نافص هر هع

 ۵1 رالا هزه# ردزومطیوج هکیدنلب ناعا ہی هو تافصو هرملسنافص

 ۱۱ ( هتکو) ۱۰ ( ة كاللا ناک الا )# هبکحو یامته | لعض ةقلعتم
 تردناعا هدهعشول# هیئت هیلک ه.ش ۱۳ ( املا نودحو) ۱۲ ( هلسرو )

 کزدحا و نو ە+ س ردقلعتم رزرکح و هناعو كننلاعت هللا هکر دلش یتس

 ( ردهکماللابناعا یسیکلوا ) هیلبا قیدصتو هروتک ن اعاد هبهنسز تردول
 ھطساو ه دنسارا ایسا هلا یدنک كنيااعت هللا نکی الخ هک هر ونک ناعا ینہ

 ہک زاوا توناو رلالوا مباع ه ز هک زالوا تر وک ذ هدراناو ردب رالوقو
 ردرلعیطماماد هکلب زالوارداصنایصع ندرلئاو /ءوارطضم هد فءراوهرا
 ردقوح هیهلا فحو بتک هک هل وا موطعم رد,تکلاب ناعا ( یسیککبا )

 لیحاو رو زو هارون هکر دباک یدرد راشء د ردنرد زو ندرا خا ضعبو

 یلاسعت هللا یس هلی ہکردوی ناعا ه هل. ب کو ردفحص یزو و ردنآرقو

 ینعیردلس اب ناسعا ( یسیصجو ا)ردےکعا قیدصتود ردندن را مضخ

 | ین کد با ق قلخو ردب رل هد: رو هدزعا قاخ كح مالسلاےھیاع لسزو ابا

 هک دارا ۶



.. ) 

 | كمااعد هللا ی ردابا هعناص دو>و ( یسیکلوا ) ردمزال ناعا یخ, اک

 هدوجو ند هن تان اک هسلوا یدوجو اضرف ارب ز ردقدصت یئبجاودوجو|
 یسبلج کرو مسا یرلنا کرد ی اعت هلل | لوادبم هناتاک عیج سپ یدرولک

 نکم ار زردلکد نکمم یہی ردبجاو ید یدوحو و ردشلبا راهظا هلبا
 نام ص هک رددبحو ( یسشکیاز رداع a رع ھے ا یزاخردبداس

 ٩۶ هللاالا هلال ۴ لص ا ید كتاف صوب وردیلصا كن هببلستافص نم: کالج
 یتیھولا ِكلَوحو رد تابنا ینئیھولا محو ق ینثیھولوا ربع < هک

 ردلکد یناععجو ےسج لامت هللا سب ردتبا ہلیا یس هییاس تافص ید
 هدنناذ نوجکنا ردلاسح قل وا ءدنا یصاوخو مزاول كن ہ ایس ر وماو|

 ردا ندرلمهو یرکدتا كيرم قا كراذکو ردلکد روصتم قل وا ۱

 تیدوهب هکلب رزالوا جسم کمر ونک ت دا ھش لک درح یراصاو دوهب و
 هل | ل وسر و ردکرک ك٤د مدارا ی رمد ناد ہلطاب نادارا سو تاد ارصنو

 ردناعا ہلایح(یسرھچجوا) ردطرش كل: یرلفب رش مسا كلو ہيبلعەلل الص

 هتک ردانعمرب عا هلساد زا یتفص تاہبحورد ی یامت هللا ەد

 ردغاق هلک زا یابج هل  واش ےک هساذ تام> یابح یعب ردمحوم ردوو

 اعز هل | یئعب ردناعا هع ع (یسیګدرد )رد اقص مج ماما تایح تعصو

 تایلکر دیا قلعت هنامولعم ميج ہکردانعمرب مئاق هلاذ كنا تقص معو ردلاع
 هلوا ج راخ ندعح اع هکردق و هرذ ر یم نوسلوا تان د کک
 عاق هلسادكنا ندارا تة صو ردد ص ىلاعت هللا ینعی ردندارا ( ٰیسسیر

 یک: لف هسااراو یدارا لءدردقهب رد | قلد هماکحاوناوک | و

 ندن دارا كنا یس ہلجیکردمو رج“و رخ لعف هسیاراو یعیبطلعف ردفهلو
 نلک هل وصح هنن رب هسا قلعت یس یا زا تدارا كلا رکا وردثعنم

 یک یصاعمو رک ارب وردک مزلتسم یتساضر قاوا هلا یدارا كىەنسنرھو

 كرذاك ر ەك ل وا هکلر ردلکد 4.هاضراماو ر د هلا یدارا هحرک را ار

 هاکعا یرص ی رج-ندارا هک ردد| دعتسا یا ض٥ كصاع تدص»هو

 هکر دیس هناذتفص كلا تردقو ر دنر دة( یس جا )ردبا قلخ یخد یلاعت ها |
 م



۰۷ 

 ی ترذغم یرهاشک بسر وب یغایصعو ان لا رداص ندا
 ترفغءو وعد ی زی رلنایصعو هاك ا ةع ( تناالا ںونذلا رغغدال هناف )

 هکمر هتساناعا هلپ وا ندنسن نيم رک الا مرک اب برا( اق داص ای و

 ندثنس هسوسو رس كناط شو تسرد یداعتعا ینو ہیلشاب هیفب و قدصحاق

 ( یل همس داع ینضراف ىلع ی هتک امالا ینببصی نل ہلا عا یتح )لبقنیما
 ہدمرزوا ہو زغا تباصااکب ھا هک هدا یددصتو لع بولت ملق ےب ىح

 كغیدزا و ریدعت نوجا ےب بواوارودقماکب هدلزا ظ وعحم ۳ ولالا نا ر هعووو

 كام یادخ ق صم هلن ادحو نسسد روناوا ارجاو عقاوںودیا تباصا

 شع ناما )کل وا مولعم) هلا تیصااکب یتلعلوا یار ریس كمرود2۰

 کو واٹس وب سو هلع هلن | یلص هلل | لوسر میک ہت رد هے عش ید

 مسهویراخ ماما هدتیاور ین رش ثیذحوب (ذیعش نوعبسو عضب نامالا )
 هد طو فست هدا ز ندشع ناعا ید رد رلعفتم لاصف هللا ایه

 لیصشردرلشانا اصحاو دع کد ے كب و ت.دحلها ضض٭ب کردن وو

 خشو حت رصذزو ناب هد هووصتحو د هعق نگو ھھ سش ث.داحا حورش

 هلا تباور ندنامرک یرش فیرش ی راے هرس سدو ىح لیعاسم“ا
 هدماعم ون هد هسا قعاوا خصو ہداغا نعش یرلودلوا شمروب فلات

 هیرادوو ھما ےس راصتخاهحورب کال ه.ش ید اک هک ایک ةن زوفط

 ىذلا لات هللا تاذہ ةقلعتم بتن ادم ة < ألا هذه 38 یدنلوا عورش

 ميسا عیسسلا ناغصااب ناعالا # ۲ ( ةييلسلا تافصاایا لالا تافص

 34 لاو )۳ (ةاويلا )# یهو ةت وبلا تافصلا یا مارکلا تافصب

 ۹ ( مالکلاو ) ۸ (یصبلاو ۷ (میساو ( 1 (ۃردقلاو ) 8 ( هدارالاو )

 یسهقبطیداو تداهش یس + سه یلعا كاع هک هلوا مولعم لوا دیلک دیعش ون

 ندنابا بعش نکلو رد هلازا ی هنسن قج هلوا افجو یزا ندنیاسقی رط
 ردیلاعد هلل | هک لوا دم ارب ز را ربد E دیمشاک ۱ وذا هیلک ےعشرب

 ہی رب ره هکر درابع ند ET زو٭ط هع لراو ردعلعتم هناعصو نا ذ كا

 مس : جہ
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 نس هکوبلاح ( یربغ دیب رهالا عحصاو ) مداح اص هدلاح خیدل وا بالام
 رد هدکیهواوا ت ردودي ۳ قحا خفا كحابص تالاللاوذ یاد

 هحا ص توو هدلاحمیدلوا نوھ رج هماع جد ) ل انه منهصاو )

 یعاعو لیلدو روو ندن کراس ) ینەرشفا رعفالو )مداوا لصاو بود ربا

 دجا ماما یو ر) ردقوب كل دبع جاتو ربقف ندنرالوق راکهانکو مرحو
 یب تعال ےھللا )ربغصلا عماجیف یهنع هلل ایر( رع نباو ناہج نا چو
 ۵ اکهرب و ت.صعم 5 ی رضح لالحاوذ هللا مدوعم مب یا )ی و دع

 یباصصخ بودا لیحو لسیلذ یب بولیق رو رس یع رادعاو نع“ د عنب

 اہ رذاو لایعو دالوا یس یہ دم یو( قیدص یوسنالو) همردنوم
 ییصماکب ید ( ید یتبیصم لعح الو ( ہمردتبا تأےسااکب یک راحو

 ندد یا هات هرز وا بد حب یتباصم لوا هدنروص ٹکردتا رب دهن

 مهصضریک | یاد ر وما ( یمهریک | ایئدلا لج الو )ردکعد هلبا ظف>یم

 لوغُشم هلا هد نالوا مذام هکندابع ام بوشود هج درد وس 'راما ےک

 لیق فو سصم ہت رخآ هنسح لاعا یلاعاو لاعفاو دصق هكلب بویلوا

 (یجربال نیل طا زالو هدف د ینا كاع یبابندروماو ( یل غامالو )
 لرادو ریەح یب بواوا لدا و دوسحو ضراعم نا اوا یت اکب دو
 هلل ا هجر (لازغد چم ماما) هد طاس هع رزوا مب ی هسک كج هدناروخو

 هکیدتبا لقن نداهنع هل | یصر هقدص هشیاعیرضح ہدنمولعءایخا ی عت
 تعاللا هلع مدآ ترضح انا لح سدەقنو یس ابو بحاو ترمضح

 ینا هدعو فاوط انک لع ك رکم تا هدقدروب لو. یس هر و

 یدلبا اعد ہلہاەغب یشءاعد یکنا قح هنلواالما هرکصندک دلرا ادا زامن تعکر

 ین نس هاشلج مدوبسو مهاا مب یا ( ییٹیلعو یرس مت كنا مه )
 روصذو ردە مب ) قرذعم ل.داف ( كسرولب یل افا هراکاو وارک لجو

 تجاحو زانو عرض بد (یتجاح اعتو ) ہلا لوبق هلکتجر یماطخو
 زانو اجر معب هاکمرکو ی طالاک ( لاوس ینطعاف )کس رول نس یماجرو
 ( یسفن نام تو ) ہللا نایس>او اطعا یک رکدتساو یک الوسم مکیدلیا

 (ی ونذ یرفغاف) كسابادو ماع یش مکید) نک بویلفص ہدچس ۵ یدزک

(e) 



4 ۲۷ 
 ات ان سل سس تست ات تا تاب تست ا تا

 هنتمرح یتمارک و لعو تمظعو فرش كرا هغ رش یب یتسح هاعسا لوا ید
 لےجا تاذ نالوا یاد ه هل سس یب قسح ءام“ا لوا ید ) اع ادو )

 یانعم كن رل ہن اه“ هفیطا ءاعسا لوا خد (اهناعمو ) هتعرح كالعاو

 ( اکرام نهم اغاص احابص یل لعجا مھللا ) ہت رح ی ز هفیلب و ھقب رش

 حابص یل ریخو یل کرب ویل نب یمحابص می م دوهو هلاندیا راو ندقو یب یا
 ەیاب (احد اقال و ای زاحال ) لیق حابص هلکت ادهو تدابع اکس ینعی حاص

 (یتسلا ناورعنایور) ہللا یل لیلذوروخ هلفلواراحود ةي هنحرو ردکو
 (احالصاذه اننوبلوا لعجامهللا ) ےھنع یاعت هللایر ثبات نبدب زنع
 لاعحالصو نوغد واو وبا نوا لزءوک و ش مزہ مدوبعء نالوا قزارو قلاخیا
 رخ واردره جد ینس هتروا لزغوکوت و (احالف هطسواو ) لسیق هني رزوا

 اکسوح الصوزوهیدیب رخآلرعوکو و(اعاج ہرخآو)لیق نب رزواهافرورو
 محدونجریا (د (دیدحق قاخاذهنآ هللا )لب 3 رفط هش رزو !تادام .هو تاعاط

 یوکوب(كتعاطب لعههفاف) ردنوک ششلوا قلخ یکب نوکوب مدوب«نالوا
 كيرفغع یل معخا و) هلی حف هل عاطوتد کا و كنس ھی, رزوا ےب

 هلیاعخ ةلکناوضرو ترفغم نوعا لوق مرجو یصاعن, جد ( كناوضرو

 قوزم هلبا هنسح> لوش ین, ہدنوک ل وا خد (ینماھلبقتت ةنسح هيف ینفزراو )
 نالوا قيال هقح نددبع یئعی لسردبا لوبق ندن نس یبہ: حوا هک ها
 لی امنو تکربو كاپ سو ہالی (اھیکڑنو ) هليا قفو می ہتادابع
 نسر ذا هدانز ا او ٭ س ی هجا ید ) للاھذعضقو ) كسرد ۱

 الو عمان نمو هدنو کل وا ید ) لا هرفعاو ۰ هیس نه هو رم امو )

 كس لاڏ بجاو نالوا مرو a a ) محرروفغ يا لاا (

 (عرکدودو ) نس یجبدیا ناسحاویحلراب یرلهانک ہلبا ہغلاسبم نس
 هاللاص ایل E بودا , تق س یرسَت كني یش نیعساوب هد سج می

 (ہرکاامعفر عیطت دیس | تحایا م ءهالا) ردرمفولوع ا جر

 aحا. ص ہذااح عیدمل وارداق هندو د یش مکیدروک < هر ںی نیلاعلا لاا برا

 ۳ تصمہرسجمجھمچچ

 4 الام 8پ 9077

ب جد ( وجراامعفن كاءاالو) مدلوا لصاوولخاد
 ]دیش مکیدلہ ااحر ینعفن س



 سس
 IEEE TREE ی ی ی

 یه رم حس ها لدوحولا بجاو بان < انانتزاحاو ندا نک ولس تاب را ادتا

A ۳نوار طضاو قاسم صالخ و یلوص> كن هر رخروما یک دابا ٿان  

 رباغمو بواوا دصم لصاوو لما ل: 4 ہلناکر كفي یش ےہ | هدک دابا توال

 نالوا یراق ًارخوم هسیا روناوا ع ورش هتوالن نو چبا هنسنر فب رش عرش
 هر هنس کر ندا هعلاطم هعلاطم یما وح تک نک ودنا میطع رطخ هب ہن

 ا ےس هللا (رعص۔ سا میعسلاو ھو یش ہل > سا یا ا

 ینیشرهو ید قا یتاوصامیچ لواردقوپ کیک هک رد ه هلن | ہل وا و

 رداکا نمداقعاو رداا زمرا زمهلامزہ .A :ےسوا (انیلوموه روپ 2ر

 (ریصالا منو لولا من ) رداک اقا رعو>ر صالار ھو (رصاا هیلاو (

 ردرصانلزو' کو زالوا عوارض هنسک کودتا نیا هکلوا ر د ہحاص لزوک هب
E A hagنو( ابو تب  

 (ریصلا يلو اس: ر كنارفغ ) زالوا بولغم هن_سک ییدلباترصن هکوا
 ( دوادوا یوزر ) رداکس زع وجر رخآو زر هديا بلط یکنرففم كنس ب كس برا
 یک تاکیدتیاانتقئال ه هنناش تاذلای( ك سفن ىلع تا اک تن ا ٥ك اعءان یصحاال )

 لہ ہلح تاذارز( كلھجو لج هديا دادعژ تولوا ردا ی ملک ع | اک

 ( ءا راج زعو ) یدلوا | یر ندقتلوا كاردا هلساوحو کكرزب و ی اع كناشلا
 حدم یس ید ( دژانلحو) یدلوا باغ ۓ فا دلا دادماو هاما ا نہ ید

 لس ءا ءاعما ك سو ) تیافصو ریما تسدقتو) یدل وا مطع صا او

 ) ءلرمع ہلاالو) یدلو | هاب ر و ه زام ندرل ن ندا ماهدا صیاع كابلع ناعصو

 یرضندنساك ساعت بجاو نس ییا نالوافصتم ہلا تیئادحو کو لاح
 لب وا یت رضح لاعت ہللا (4ردقب ء ءاش دام هل | لعفب لش )ردقفو لاو یر
 ہلیس هماع ید ( هن رعد داغ و )راشا ین کر دلید هلس رد هکر دهللا

 هنسک جم ردیا ار ۱ حا 0 مو م ۲ هله> و ید هل به ولا یمطع و

 هماعم و نکدونلو ۱ توالت ) فب رش دار وا )زالوا ضراعم هرس ار

 ( ءوحرلا ةعاسلا هذه مرګ ۾ هالا ) ردم زال قم ردلاق لا هباعد ہد دلک

 هم رح نعاسو تو ملا دم زاس و اج روش مدوعم 3 ےھلا ے یا

 رک د ل لوش لدوجولا بحاو ت 2 د یدو ) سالا ءاعسالا هده مر 2 و)

 (امدار ۳و اھ رش
 زر و ) هتم رج یاکی رل هشت رش ءاعسا ناس اوا توالت



¥ ۷۲ ۶ 

 یتموادم نو ا نراد تادارع ىلوصح بولوا یرادرو مھرس سدو

 یامت هللا هسانا تئارق ہرک تب یشکن اہم ینلاح ریبدت تاسیلاربسکا

 (یتدو) ردشللا تباور سس سدق ینویدجا حش وبدرابا قلخ یرییدناک |
 ناتاو ر روم أم هد .ص زەر دسم یعاسوتردزوبشب یددع لدیشر فب رش ہما

 نوا قمافلوا هدناسنو اطخ هدنداشرا دش مو نیا ندلاصفنا ہن سک

 ردد نسح اما (روہصاا ) ردلوعم یودیاندنصاوخ یموادمو توالد

 هل بیس یران ایصعو ہدخاوم یدابع تاصع یرضح لاعد ہللا یرسفت

 هرکصندکد لک یقوو ناسا یشرب لوا ندننامزو تقوو زغا هل هدکع | باذع

 رولوا كعد ردیدبا عیدو هوو یشر ره ه زوا هجو قوال رعا هدرمخأت

 هلاعا لصفا یرلندبا تموادم هنوالنو رک د لر وص ف رش( مساوب ا

 هقشب هروک هتناب كصاوخلها دب رج طوبضءردندنس هصاخكابا لاصوا

 هرک ج وازوتوا نو ګا عهد یبارط ضاو عجوو ضم نالوا هدندوجو كنہشک
 یددع كف رشعساوب ( دو ) رولوبافشو و رپ قلاخ نذاب هسلباتئارق

 عفر هسایا ماود دن والر هنسک نالوا ولس لهاردعش تعاسوزکسناسفطزویکرآ

 نوح یا ارتفاوالبراحودو زدهبامر سورس ۱ هقشع لاح یرومطویوسام

 لب و هلدع یلاظع یاعت هل نذاب هسلبا ماود هتوالت هنسک نالوامولظءو

 ندفب رش ےساوب لو دردی و مم یت هلوا صالخ ندلالج باھسا ب ضغو

 ساحی سفن نصه بويع اتعب هنس هرام| سن نالوا یسدقیفح نشد یظح

 راتف رک ندرایغاو رابوتب رة هالعو لج قح بانج هلیاتادا,عوتاعاطو
 ردمزال كلبا بلط یلمحو ہلاوح ہلاعتەیادخ بودیاربص ہقاسشمٴ ینیدلوا
 ینیدلوا یمظع تم ارب قاسشمربص یخیدلوا یلب زج باو كسفنربصارب ز
 نالوا هلا یاناطع ھنیرباص هز بولوا ندداوم راکناو اد وهو نشور

 موزحم یتیدلوا تش هليا هش یش ثیداحاو هی رک تانآ باس: باولو رجا

 كن ہیھلا یی ییسح ءاعما ہدماقموب ( هتسشیا ) یهتآ ردبابلاو لةع باب را

 یصاوخ ضب و هینامز تاعاسو تراشا هرزوا لج یاسحو توالئو دادعا

 هک هوا مولعم یدناواالما هرزوا یتاورو ت كن هرب-سدق یسی6 نا مش
 | هنسک ناندیا درصد یی والت رد رک یظعا مسا ید رب ره تك هبهلا ءاعما

 ےک اد:



 هک ۲۷۱ ۷

 یافوثداح هل هلم ایاوسام( هرکف»)ردلاحمو راج رف مدعو مت اذ هنب رژوا

 زالوا ضراع ہحاوراو تنجو) لقو)ح ولو ) شرعو ) یسرک ( طقف ) بولوا
 هظطر اسللگ ضعب هد هسیاراو ی اور ردرلیقا ہلیا لاعتم یادخ یاقبارانوب

 رردقلا دحاولا هللا دنع علا ردراشءد رواوا ضر عاف یخد هرلنا نوسلوا
 دعفدكي نیغلوا كیا صالخ ندع یس هصاخ كایفاب فی رش (مساو )
 صالخ ندمهو ۶ یاسءت بجاو نالوا یقابلا یا نذاب رک اد ندیارکذ

 ههکر ه هنسک نالوا ییشخو فوخ ند ہنسنزہ دوخار ندمدآربو یج لوا
 كم رش مساو ) دو )یئج هل وط لوم ی اس تا سارا توالت هرکزو

 هدنننارق هرزوا یاسح یددع رددشروخ ییعاسو چ وا نوا زو یددع

 8 ردالوم ہلوق ہرا انفو قاب را # تب ردیو رح یودبا هدا ز یبصاخ

 یر: فتر دند یسح ءامسا ( تراولا ) یهتنا ۴ ردالوااقب بالم اکسوف ییاتفوب
 دبلا عج صو یقاب ناک اک یلامت ہللا ہرکص ندقدلوا انف ِبلقنم ایسشا عج

 كنم ندنراوو قاب فیس مسا رولوا ك٤د رد هاف تاقولخم یقاب الما
 هفح ترضحو قیعحم لاعتم یادخ ترضح تدحو ارخاو الوا یظح

 تئارقسعُملا ع ولطلبق موی لکی فب سش مسا ( نراوو )ردکعا صیصخت
 كنيرشمساو ( یخدو ) كمایا تباصا ملا هنوکرپ هنعسج كن هنس-ک ندا

 هنسک نایلوا یدالواو ی راد لاح هافر ردهرهزیعاسو یدبزوسد یددع

 یلوصح رش ا: یاعت هللا ةا هسانا تموادم هننوالتو رک د هلیا یددع
 ردندیسح ءاعما هدننزو ریما (دیشرا) ردلوعنم یتیدلوا ندنےس هصاخ

 یداه هود یرغوط داع یترضح لال اوذ هللا راشهرب و یتسانعهدشیع
 لدحومدبع ردکعد ردقتلا نسح هدنس هردقء روما نس ہراشذسا ہلیاعشمربو

 داشراهیعتسمقب رط ید ناوخا ادشار ناک امدعب یظح ندفب رش معاوب
 قا هنارقو رک ذ یییجارا جرا لیلج مساوب بلقلا صولخ ردک ا

 !قلوا دش صو دشار هدوح قا رطیلاهت هلل ۱ نذاب روقعبرد,ع ناناو هرزوا

 ہللا ہجر یرصب نس>وب در دمطعا مسادیشر فب رش( ساو و )ردن دنس هصاخ

 یرافدروس ماودهدننو الن یار طح یلش حشو قداص رة هج جدو ردراش هروب



 ک۲۷ ۰
 زویگیا یددع یدو رثن ٭ یروص یونعم یرون هلیا لیصح هلاق ہحابض
 نوعا ثنومو ردسعو یرنشم یتعاس نوجا تاکرا ین رک ذمو یتا یللا

 یوم بو زا دوخا نروتک بودیا قف و ندئاثم رد هرهز ابرق یتعاس

 بوع حرف لوم ین دا نب ید و رولو ۱ لت نو دونم ی اة كا

 (یداهلا )ردل وقت رم و تر۶ یب "رو ماود نویس أ وا ےلکلا دوان هدن روماو

 هجو یل یربسش د بول وا ند ینسح ءاع“ا هلیس هس لعاف مسا نداده

 تام زاوا و یجب دبا تیاده هلرهرکو لضف هندارع هلاشزع یلاعت هه | لامعتسالا

 رولوا ك دی ریو تاج ندنلالض بودیا داشرا قئالخ عیجج ہدنراتام4ہو
 یٰلءاحو رک اذ باق یس هصاخ كفش مساو (وهالا یداھلا سیا )
 لاس هللا فطاب راندا تمو ادم هنرک ذ هلکا تیاده ہل و یرغوط

 ( كن رش مسا و و ) ی رلفج هلوا قوزیهلیا قلاب م کت هر راصما و دالب
 هلن د دع هدراک ذاو تاجانو اعد یانا ردا 1 یعاسو یم رک, یددع

 لاک و یت ۳ سا و RF هترع ول داسو هدعلها یار هنسک ندا تن ارف

 ردب ورم یروهظ ادخ ماهلا هال وا توالت لوغشم هدیلابل ہلا تراهطا

 یرلت مضح الو لج قح یریه ردد نسح ءاعسا هدن زو عی“ (عیدبا) 2

 عادبا زمسئال او نستدءو زس هدام ادہاو الزا نکیفو لو ہلومن یئبش ر
 هر ی رغ ندیلاعت هللا | اقل طم ( ف یش مساوب )رولوا كعد رد ديا دادم داعاو

 هد هراس تاذوا دوخا هدنرمصع ہا و تالو هصاخ نکل رد یلکد ً

 كد عیدب ہلتف اضا هش يراق دل وا تفولاق ہیدرذ تم ہدنقح وال وا ص

 شعر نیس وا عیدپ فی رمش مسا فصاخ (حاوح ءاضق ) راشعد ردزن اج
 قلوا اور یتجاح لام الا به او یادخ نداب كنهنسک ندا رک ذ ہیک كب
 یدو یزرا كمر و ح رف اعا ق دمو ندیاتئار هرکی یک ۲

 مولع لیص2ت رد یرتشم ینعاس و یتلا ناسکس ید دع ( كفب رش مماو )

 یماودو تثار نوا قلوا لصاو هبابیلع بنام و هنطاب و هرهاظ
 كلاعت للا ءاقب ردند نسخ ہام“ا ( قالا )زدلوقنم ینیدلوا ندنسهصاخ
 ءادیشاالب یرعسفن ندنفیدلوا ی ۳ هد یفص م اف هل. العا ل>ا ف دن

 ر۶ وا با و باےنج نالوا موو ب دوح 7 ماد ءاهش الوا
 ین SDRIRERERISS شی یوم مس

 8 رزوا
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 مولظم یصاوح رد عر یتعاس و ركب یددع (كفب رش مسا وب و (
 نوعا یرلئرضم عفرو ملاظم مون كن هاط یادعاو اط هلک وا

 ندنفیدل وا یربثأت هسنلوا توالت هت یضم كمولظم قحا ردرت وم ی ارق

 هدافره ی ربسفت ردندیسح ءاعا ( عفانلا) رواوا یدوهیررسض 4یراق هکلب

 | رودصامرکو اطا ندنفرط العو لجقح هطساوالب و هطساولاب عفنوربخو
 تال آو باسا یرض كنا رداواراضو عفان ہدنقبقح ارز ردكعد ردا روهظو ||

 یادت هللا هله جو ینیدناوا نایب ہدنربسفت عفان فی سش مسا ہلغلوا ندنلیبق
 هل رب داوفو ناسا فک ند ادع ام و داقتعا نس هيهلا ردق كنیرلت رضح

 22 عفا وشا رد زشعا داةتعا یروما ضر وفن هنن اج تایسالا بدس٭

 ا یس " یتوکرب ادعالا نیہ ناکو و علا ندیا تار مو لک هدرارفس یی رم

 لسحاس هتسک ندا توالت هعفد زول بونا و هد هبشس و كم اغا 5

 جازمانردلخز قعاسو رب زوہیکیا ید دع ( كف رش مساوی و) كمريا هتعالس

 هدنرام رلندیک هرفسو ہلوب هد نعد تراجو افش هنالوا ییا ہنسحخ هدا ز قعد

 رذی و یصاوخ نوصیسک تدنما هدهکللهموهرطاحم لاحو نوجا تکرب
 ضراو تاوع“و رهاظ هناذب یری فت ردند ییسح ءاعا هلع كو (روثلا )

 ناسیعا دوخا ردکعد رونء یت اف ول نال وا ندنن اش رونت و روهظ راسو

 | نالوا ید كط رون هدتفل و ردکعد ره ظع هدوح و ندم دع ینهدوحوم

 هل راتعا یو رخاو یوید هک رد هنس اعم او ءودض روید هخلندیآو نود

 رول نالوا رشننم ند هیهلا راوناو ل وقعم هر صب نیع یربردعو یبا

 نالوا ترابع ندهربنماسجاو سوسح هلا رصب نی یربو یکن اوفو لع

 یورخاروو (ردقرب و)جا رسو )رانو ) بکوکو )ردب و )رثو) سا (

 ردر و نالوا صوصتم هدنس هک ر تا ( م ھی دیا نیہ مهرو یس )

 ۲| هدناک وادآ راونالاوکشم یرلترضح یو لازرض در اا هدزقحراونا

 هدنس هلاسرا ی هلا ر ونرپ ممخ ہرسسدف ىح لیععمما شو داربا لب وط مالک
 | ( لضرتشمساو ) هدیارظناک | رانا وا بلاط هنایصفت راشم ر وب نایب و الما

 یر وهظ حراوحراونا و باقر و ہداملص ندبا تب اوم هن ارف و رکذ

 دوب انر ولوا ملام تلط هج دیا قارشا شنکر تاب ردندبنس هصاخ|ا
 س اب
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 رانغ دوحو یسهصاخ كم یش ( مساوي )رولوا كعد ردقو عذام ہنسی ھا

 للاونلا یلع دوخاب ہرک کمو لک هنس نالوا سوء ندقل ہدہاب لوا هلغلوا
 لاللاوذ یادسخ ندا هسابا تئارف ہرک كب نوا یس ہک ةد نوا
 رد هرهز قعاسو زو كب یددع كفب رش( مساوب و ) رولوا رهاظ انعر |

 رساو ینغنسم ییانغ با او غ رعَقذ ندیا مواد هننو الت هلاسح یددع

 رد دنس هصاخ یٌح هل وادا ړل دو رورسم هنسک نالوا نیکو دازآ یس وغو

 هدن | دنا و نا دا ی لات و ها“ قح یس انعم ردد نسح ءاعتا منالا )

 كءد رلبام :م هلادع نالوا ف سد همم دوخاب ردیادر یناصتتو اله ا

 ندظُعح 0 دعم منم یس نال وا یضعم ی اله ی دوم یداسف هد سیا

 ی. رللوف و عنامو ظفاح یاقولحم عیج دوج ولا بجاو بانج یتبم هنغیدلوا
 لوغشم هني رک ذ ( كفيرش مساوب ) عا هللا ردکعد ی دیا هیاجو ظفح
 ردندنس هصاخ كعاظءحندندو ند الهو صد یهنسک ندیاتطاومو

 ابلق هدنش ارذ مولا دنع یس رب ندٌب> وز نالوا توادعو ضغب هدنرلزب

 هرس سدق ( یو دچا حج :ش ) عج هل وا لئاز تااح لوا هسیا رد,ار کد

 یعاسو رب ش از وب 2 ( كقت قد شش د سا ول و )ردمواعم ندننراشا

 نادزدو نکرولواراوس ہناوہحو نکیا ردیا روم ندرارهذ و ندارد رد

 تو الت هرز وا تمو ادم ( ید رس مسا و ) هدقدل وا قداصم هیایفشآ

 (راضاا u 5 028 : حوظعفح اک یراب بانج ی ا

 ردکو ر رض ره یمانعمردند ینسح اما هلرس هش.لعاف مسا ندلوا باب

 ناسناردیا روہظو ر ودصالدع ندنناج لادن هللا هطساوالب و هطساولا
 یسنەلج+ۓارانا نوسٌعلوا نظ ردرار داق ہرارضا مچ سب تاقواحراسو ناطیشو

 ردیارو هط هل س هيچ اتردق ك هوفر داو با: > ەد رواوا ك درد ەر سم ناسا

 هکردیس هاذ تافصكنا تردقو رد رداق ور دق یرات رمضح ی اعت ہللا اریز
 تح رودقم و رولک هدوجوتااو طسوت دذا قلعت هر ودقم هلوقم هنره
 هربخ هر زوا ینیدل وا زمدا تعا و ناعا نامه راربد ہن الوا لخاد هدنردق

 نعآ نمو) قیلعت هب یھلا ردق یردکو ررضره بولد یلاعت هللا نم هرس و

 ردم زال كنا لع هلیفنم یانعم كنف رش ثیدح (ردکلا نم نءاردقلاب
 ھی و ورم می و ست جمہور

 ٭ ووو#
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 هدضرا یور ندن ال ام ردکعد یی دا فلات یناداطتم و نان اضو

 راع و )( اوهو )(ضرا و )( ناوع- )ندنان اتم و یرثک قاخ ندناسنا
 تدور و) ترارح ندناداضتو ) یت هعاتع نداعمو (تانایو )ناناویجو)

 ) ءاش نم ءاشام ( عماج) انعم دوخاب یک ینیأنو عج یتسوہیو ( تب وطرو
 دوخا و تارا عءاجو ءابعلاو دلا فاصوال عەاج دوخاب و (رد ءاش قم

 عج یس هصاخ كفبرش مساوب ) هلوا كعد هيف بی رال م ويا سانلا عماج

 هنذاب هنسک ندیا تظاوم هشارقو رک ذ ہدز رفس هل غل وا هق رهن نیب

 | كن هرس سد ( یو دجا حش) رولوا عج هلیدالواو لها ییاعتو ه اه“
 ب: رغد یھ نال وا ہد:ماجار عاغحا هل رافاو لها هروک هتراشاو دد

 هرک نوا ود عماسجا طا لر هدا رظذ ہراع“ للا دوا هد فک توو

 هدب رق تدم هسلبا م هن ز ول ینلا ہدےنماسنخو دفع ینغمربرپ هدنوب ره

 یتءاسو ٹرد نوا زو ید دع ( كفش رش مساوی )رواوا سیم یراعامجا
 ہی ہلباسةم قاخرت اس هرات ایلیا درو یوالت اادو بولق مج رب رد
 كلا و یرسک ك وو ىه كنيغ ( غلا ) روئلوا تیاور ود هیالوا ردتقم

 فلا هلن او) یان زا عا فیرش صن یری فت ردند یتسح ءاعا هلیدیدشت
 جاتح هم شرب «دنلاعواو تافصو تاذ لا هل | ہجج او مق (,۱ رفقا من داو

 ت٭ یس هصاخ كس رش مسول ) رواوا کكیدردجاتح ۰ یسره بویلوا

 لای اب مرگ و فاطل هزل وا رک دهن رزوا قاععجض مر نوا تیفاعو

 هر وک داب زا هدر وک ذم فن رش مسا ہقشب ندنفج هل وا عذدنءض رم لوا

 دروک دم فت رس مساو )رد راو جد مظعا ف رش مسا یانعمو ادع رس

 یاو نوعا قزر حاج احا هدایت ردلح ز تاو ش »ملا كم یدددخ

 هدمانآ راس هد ہروکذم تعاس یرانوک تبس ینب رشمماو ) هسیا و
 یرلت رضح یلاعت هللا ی هتک ندیا تموادم 1 ہددیشروخ تعاس

 یکج هدیاناس> اایغ ندنس هبادحو ٴ*اھن یب 0 زخ بورماٹ جاتح هد صاب

 الا یطءهردید یسح ءاعا هلیس هیت لعافمسا (ینعلا ) ردس ری و لو

 كت ات ول هاش زع لاو زی قلاخ هک زی تام هدابع نم ءاشنآ هبافکلاو

 ناس>اواطعرداانغا یہ GEA و تو طعایراب د ي داوا جات

(“4) 
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 ٴلاوح نعارح كمولظم هرز وا یهاوخ رطاخ هدکد ید هل وا ناربن باذء

 هکراو ه:سح هدلاط4ر هدنن :ازاح كا ایا قاب مرطمرب بولي لاط ندرک

 هناوا لیمّحم هملاظ لدب هنروح هکیدلاق ہی رح هدلطته هلو هلیر و همولظع
 ماا هدکد یا اب ول نی رارونرپ مڈچ یکیا راربال دیس ترضح ہدلحم وب
 تزعلا بر بات نا داوا یضارل ۲ بان لصيف نیما یاوعد بوزو هاکح

 هل کرب 821+70 اقم ںودیا باطخ جول همولظ٭فرط

 ہاکشیب زادنار ہاوخ داد فی رح كحد ل اشاغو رس روش ر وکرل هن

 هلیا رخاوف رهاوحو مور ذو ناب حرفم ناتس رهش رب رر وک بولوا

 سست

 شرفو هتسارا ہلیار وب زو بیز فونص ناکرالا دیشم راصق هعن مص رص

 ياع لژانموب ( نیل اعلا ہلااب ) رروط بولوا هتسارعم هلبا نوک اب وک قربتسا

 8 تثرج وید رد راواز سو ايهم هراکماک ودنعلود ید نداس۔۔اواو انا
 نو ےرانوارادتقا بحاص هیادا نساهب ندّیھولوا بناج) قحاوا راسفتسا

 یی رح > قحلوا دراو منوظع لسح ی ادمص تاج ی توییت اهم

 بولاص دا نالوا یت ۔ےف اکو رها اا عردب رداق یا بواوا هلو هترمد

 وار مار زهرا ندلاو زیییادخ بوص یدیدرولوا رداقراع لا
 ندکعح نال قاب ہ هرکیصخ تمذرکاردراو نردق هدنس هتساهد یادا الاح

 لزاس« ردرمسد نم رشک نع هلوفموب رمقح مرج لوا كسردیا هلهاعهملیا وه ء

 كيدا رودص هيلع تراشب ویدرولوا صو صو نیعماکس هروک ذمروصقو

 هلک جا تردابم هعصح ٴماظم وه عو تعبانم ہللا یذ رها لاتما ندلدو ناج

 هحربارب کا ید نیجارلا جرا ترضح نالوا بوذلارافع ت رضح

 ماسنبا هدن راقد رویب ماءفاو ترغغم رھبظم وید رەدیا مار آ هدیلاع ماقع لوا

 | ول صار هلل ااوقناف )( ہدعب و) نالعاو مه هماغو ع راضح نفی دلوا عقاو

 نايم هلبرلماظنلا یردمالک (موقلاموب نیز وما نیب مص: هلا ناف مکنیب تاذ

 كن رش( یاو )رلیدروہ مارا هشت هدنا یرللبا قافونس> ىاقلا هنینموم

 هنرااکووک ءارلنلوا بلقلا قبض ردی ریشم یعاسو زوةط زونوا زویکبآ یددع
 ندنس هصاخ ی ارق نوا قا اهلا فاصنا ملاظ هدنفح مولظعو كاتو

 ٢0 ۳۹ لالا یرسفنت ردند یک ءا” 7 4 ) ردلوقنم یکو دب | الو ام | ED ا

 توس بس ےہ ےس سس اس ضس ےس ےس سس



{re} 
 م ول ظ ءم ءاضرا ەي مالا وواکت مئا هسا طو شعد ردد طو ءاگ

 كلاظ الثم ردمات ءاوتساو لدع نالوا هنعانعم كلتا ملاظ اضرا نوا

 ہدنسولرافع ودع ینعح ندلاظ هسرغوب یتانسحو اطا هنولظم ندشانسح

 رداتم م: یادخ تیانعو فأ طلا یک كلتااحماو وفع ىب ونذو تاثہ۔ كول ظء
 دع ہلفلوا باذتجا ندلظو روج یسهصاخ ہنئاد رک اذ ( کش رشمساوب)

 سس مسا

 یس هئلادع هدن ر وما عی ب وام یغیداوا طسعم كيالعو لد قح دحوم

 تالاس (هیاکح) هلوا نیما ندهلاٍباذعو ملاس ندقح بولطمقیح هکر ديلا
 مانالا نم اموی هکردشمروب ہنعەللا یطز تالاب سنا بانج كالاسلا نسخا
 حت تزایعا لک او ۃولصاالض٭فا هيلع تاقولخ فرشاو تاناک هحاوخ
 سیناتنج سلج راضحرابدروب مست را بتخایب بواوا نادنخ یراناهد]
 یبا ءلادف ) هلن الو سراب هنع ی اہ هللا یضر ( قورافلارعترضح ) ندنرالاع

 رطاخهدرباسوش# اھ ہر کنفکش فذطاوت نوسلوا ادق مردامورد ینعی(یاو

 ثداحو حال ہیسدق هحاس هلوفم4 ند هيبغ تادهاشمو یو رانآ هدنرارطاع
 ہراحصا نما زارط زاجا زاورپ تحاصف لوا هدکد تازار فشکو ید یدلوا
 هاکشیپ رفن یکنا ندّ٭ ا هکرلیهاوا قیقح راثن رهاوج هلبا نوغربع نوعصءوب
 لداعع لداع یا بودبا اوعد ری رقنو یوکش ثب "هدزوناز هدناجاط ایا
 یعداد بودیا قاقحا ردشعا طو یدعناکب لطام صف نالوا مغی رح

 كمولظم وش بودیا باطخ هنصخادخ بانج كے دیا دان رف ولد رپ و ۱ 2

 یاشک نهد راسهرش راکمنکص عش هدکدلبا نام رف وید هلبا ادا ی-فح|
 یر رهو راہدتک ولآ اعهخراس یکانسح عیچچ اراک درورپ بولوا راذتعا| ۱

 هنسن یربغ ندنالذو عارج الاح رایدیدتبا اما یغاب وثم نوط هنفح ودنک | ۰
 رد ءالفا تح نوعطم یاضما ییوهغم ( هلل اناما ف شافلا) ت واق
 شطبلادیدش راهق ترضح هدکدید ردکنام رفنامرف یاد-خ نامرف قاب

 ردقیلط هکق و یس هم یاکیصخ كر وهن بودا باطخ ماظنم سزا ۱

 ہاوخ داد صف كعد دارم صضذو لاوس وند هدا یلسنم تور و اکس ۱

 یرادقمر ندعاھن یب تا مب ه>حرب دعت لوا هاب راب بودیا هاوخد لب و ۱

 شکراب لدہاکب هدخزودتاک رد تولوا ملا:ووززو لانا لاج ہک با لیع اک ا



 هک 1

 قح لالج ہدنناذ ینعی ردهرداص ندنراترضح یلاعت یراب قجا تءرکمو
 ندا تارک نیر زوا تاقوام و صوصخم هننیهواوا ناش كنالسء و لج

 (مدآ یب انمرکدقلو )ف رش صن تلالدو الءاو تیب ران عم كعد رد هضْداف

 هتسادحو ناد فص ول هلکن ول قح بانج راہض مر و راشعا اعدمتا اهلا

 یاع ندهطاحا دوخاب ردن وضکیدلبا قاخ رعطع ءایشا ق_> ھناوا لالدتسا
 ینیدلوا مظعا مساراشءد ردینیم هنیفبداوا لیلج ندققلواءلاردا ہلساوحو
 تاالج روهظو تمارکو تزع دوجو هدنئاد رک اذ كمظعا (مساوب) ردتا
 مسا وب و یو رص یسعلوا تزعو تاالج یاط ہلک:وہ بول وا ندنس هصاخ

 هنسد دنک كتابا عج بولوا دیشروخ یتعاسو رول كہ یددع كف یش

 ی ود هيو ال هلباروک ذمددع ہدشدو نوعا قلوا عبانو دادم هند هاو عیط٭

 |لالج لاک كنهناش نع یلاءت بجاو یظح كنم (ندلیلج مساو) ردلوقنم
 مادلا ی ع هلا كاکشا ند هدع رو جازمو سکرو رو رع 44 بولت یننیهولوا

 كناساو تەزالم هرکشو د جانا د یول ینءاعناو مارک او ثکرح هناعطاوت»
 ۱ ردکعا تاعر هلا لد یور دطو ارجا هدزس ہن لج ی ر کا هحرد

 سان لفاسا هکر د هتسراو ندناب یهجو كرم هجرد تیاعر صوصخو

 |لال جو «اج باشکاو راک هدمارک | ہئبرب كاب وج سعد نداعر ءاعر و
 | یدوم ہنئالدخو نایغط کك سکا لواو رولوا رهاط قن هیشلوا یسهلماعم

 |نمارکا ناول یو باش ءارقف هاشیذ لمحت بحاصر سکعو وز ولوا

 مارک او فطل هدا و نامه كسرولوا شعب الیلذتو تناها ہدنتقیقح ك ہا

 فرط نالوا قبال هسیا شاوا ناسحا قرغتسم هدهبن حه ندمارک الاو

 رم>ارب ز ردوا مارک او تداعرو ماعناراوازمس هد هعبطلوا جد ندمدآ یس

 یحدزس هسدار واک ہ:سک نداب رفارعا هزکر وضح هکر یوم ییانءءون قداص

 كذاقو یععكيم (طسعالا ردشلروج هشت و صا وند آل وط مّرحو ر زعیا

 ھر زوا قم وا ندا طایسوا رددیس> ءاعسا هہلیس ه هک كتییم و یت وکس

EE: 



 هک ۹۳ ۷

 ہی آرف تابا یرافدلوا راتفرک هی الب وارد نوا تاجرد عذر هدلاح
 ردشل روب ناد و طس؛ هدوربتع« بک و لالدتسا ند هب وب ثیداحا و

 یددع كفبرش مساو ) قفولا هلل او ردناسآ یی رط قلا هصح ندنرهصف
 یوس نالوا عنام هتعاطاو تادابع * راد رذدیشروخ یتعاسو ینلا یل لازو

 هدننژ و رورص ( فوزا ) ردلوقثم وید ردربسکاہعطق یہراما سفن ةن تکرح
 تدش هل. سهدأن ز ز قفرو نشر تفأر رد هن سان ڪم ةفأرااوذ ردد نسح ءاعما

 ندعحر فب رش “مسا (فیرش مناوا) هل ته> یی داوا تج میوو توا

 ید هرک نواو رک ذ هرک نواهداتفویرو مو بضغ مدآرب یمهصاخردغلبا
 من رزوازرهدنفا :ga اد هللا یلص ی طص اد مش ترضح ادخ بد.حواب رار

 ند اظ مدت و قاوان رک اس یروهنو بضغ یاعت هلل ناب هسلبامالدیوف 7
 هار ااحرونعافش هدعب بویقوا هرک نوا هنسک ندیادا صل صع ی ی ولطء

 زویکیا یددع ( كفپ رشمساوب ) رروتک هلوصح ی واطم یلاهتهللا ةیانهب
 هتد رش هنحوز هحوز دوخاب هنسهحوز ج وژ رد دراطع یتعاسو یئلاناسکس

 یسلوا یدّوم ینحالصا یثارف ماود ہسئاوب هدجا زما مدعو ہداظر اضم
 هلدلوا هنسانعم فرصتم كلام ردند ییسح ءاعما ( كلا كالام ) ردندنصاوخ
 ییسدلک لر وما هدنکلم د وخاب ناسنم كال٭ مظعن تفاضا صیص هکلم

 هدنکلمو كہ ولع العو لج قح ردنوبا ناب یییاعت یراب دفن ہدارجا

 ہی رعب دو تدسم یس ندرا قلعت یس دیا "هدارا هل لوا قاطم فرصتم

 ین اغباو مادعاو داجا یکی کیدلید ینعی ردبا ارجاو ذافنا ءاش شدامفیکا
 مساون 09 وکیف نکل رو اثیش هللا دارا اذا )ردقو بقاعمو ا

 |یافص و صاخ ندنار ودکبناوش نوعا رک 12 ۵  درصاخ كم د رس

 هننوالنو رک ذاعم هلبا مط سد ینغب یشمسا مارک الاو لالطاوذ بواوا بلو

 یتعاسو ییا نوا ر ویکیا یددع كني یش مساوب و یلوصح انغ هرلندپا ماود
 بج ود هدصر دایقناو تعاطا هادا ماود لولم یانماو لولم رددراطع

 فاض٭ یادانہ ردند یسح ءاع“ا ( مارک الاو لالحاوذ )ردلوقنم ینجهاوا

 ءاشبام ىلع زازعالاو مارکالا بحاصو ءاہربکلاو ةماتلا ٴہظعلا بحاص روارا
 تمارکو ردنوحا لامت هللا قج ا لاکو لاجو لالسچ رایضعب زد نسا:



 ےک ۲ ْ

 ردتنسلها ءالع اسم یودیا تاج ییاقع ہلیادع یخد هنیر زواراغص ہاک
 هبهراما سةن نالوا ربکا ودعاصوصخ ههالاءادعایلغ> ندنون كزمٌوم دبع
 یکیدلیا تدا رمصقنو تصعم لیمماقتا قح هدسفن هکردکمردلبیندحت
 ض٭؛ ہدیلایل صعب یر مضح هرسسدق( ییا طا دی زباب مکەت ) ردماکنھ

 ,من نددراب تایحبا ہنسرب یتا یخد نب نوصکدلیا لساکن کد مشضنددازوا

 هن رک ذیسهصاخكش رش ےساوب) ردشهر وب مدیا وص ق وغوص بودہا

 یددعو حرص یعاسو رفظءو ر وصنم ه رزوا یسادعاەہ:سک ندیا تبظاوم

 وید ردهدا ز یصاوخ هدنس هِامز قعاس یرادم یددع رد زولوا زوتلا

 ردندیس> ءاعٴا هلیدیدشا لواوو سیم كنافو ىع كليع ( وعلا) ردلوُمنم

 ردہازوات ندنرانایصءووح هلیمرکو لضف ی امت هلن ا یب نمّوم تاس یری فن

 یباقعو هذخاوء امرک و افطل ندنرلنارصعو بند كنہامٌوم دوخاب رولوا ك٤د

 هد هسا هدنیفک بی رق ہنی ریست كن رش مماروفغا:عموب و ردکعدرلبا رت

 مسا (هصاخ ردا ندر وفع هلئسح كلا تلالد هائیس وع (وغع)

 باب حق نارفغلا كالا هللا لبقنم همدآ ندبا رشکت ین رکذ وذ ع فیرش
 رو رم هعج جوا ةتانا رک د هنسک نایلوا یرمص هنن رزوا ادعا هلغلوا اضر

 ماود هتک نالوا راحود ه هناط,ش هسوسوو ردیااضراتسودع نب زسکللا

 هب وتلا لفن یذلاوهو )روا وا لاسو نما ندهسوسو هسددا در و هرز وا

 نالوا باقعو باذع قسم یعی رکص ن ( تاغیسلا نع اوفعب و ہدابعن
 هب ولو راغغتسا ق2ا ردنابا و لڈالد ځوا هیاذع طاقسا نددح وم و نەؤ٭

 ہدا_ہاوا و د یمزالوا ییرولوا باذع هنذء نموم نالوا توف نزسکعا

 ردءدھللا٭بشم نموم هروک ھ تعامل او تنس لها بهذم بولوا هرثک لاوقا

 كعرهشر ندنیسهفاش هسذا راید و ردا باذع یرادقم یدرعو هسیارابد

 رک ٭٭ تد رابا ترفغمو وفع هليا یىرکو لّصضفو شعافش

 # تا وح یجول یصاسعم قحان هليا ناع م رک * تیا جر هثاوق مرګ و
 لعو زد هکلب بوبا تعاسق هنفیدلوا ر وفغم كلا لماک نموم نکل رش

 سذو و بولا ی وک یس دغلوا ی ح اص تا لاع تاحرد ندن زولا

 یرلفداوا عاف ا وج : رول : قارضح مال هد مانع" ناف فر /

 چہ دلاح ےل
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 دو نانا حورو ناسحاو ماعنا ہنااک لجو یف صم هل رلتفص د

 نالوا ق زار و قااخو یب ر كن هلج بودارپ یوقو اضعا راسو یصإ و عع“و

 (ہرب رهوبا ) بواوا ندنز هذب رش ءاعسا قیفح عنمو دوجولا بجاو بانج
 لیج ( هد یس یایلع ءامسا نالوا طورصعء ہز زوا ياو ر ع هلل !یضر

 فن رش دار وا هدا لک د جردنهمنهیک یر ہم رش ءاعا (درف و دحاو

 ندنعب دل وا 2 ردنمور رګ هدم ةە وب هد هرس سدو رکتسد رہو ترصح :

 [| مةنمو باوت هدش رش داروا توالت هءزال هدف ) یدنلوا یدصت ہنح رش
 ۱ ےالاسو نافرفو لر با یسلوا لصاف قم مسا مم یر رش مسا

 ہکرد یلجو ححضاو هناعا لها نالوا یراب ترضح یاضر لیصحتو باوصار

 هدوحو یارک ندم دع مک یتاساک و رهظم 4ن4 اجر ثرفغمو وعع و

 مج ندنزیهولوافعیس و ماغى دن یرلیرمضح لاتعم یالوم ندو

 ق رغتسمو مس هلتس هل.لح ناےسحاو من ع اولا هداف لاعو ي اه ول

 ہلبا نانج تاب واع تاج ردو لاکا لاج تیر هداش اع هرکصن دق دا

 تی حر هدا رلاع هندنمومو تبناجر هداف ماع «اق ولع هلج بودیا منغم

 هک ردمزال ه الوا نم و۰ هڪ و لاح تورو تج مم هلیس هرهلا تفص |

 || با نایصءنع باذتجاو هب وت ماو د ویا تیعب ههراماسفن نالوا یناطیش

 هيلع مار الادبس نیسو تادایعو تاعاط نال وا دوج ولا بحاو بوح دابع

 رکفت» اماد یاش اغ تا ودع بودا تاع ارم ایسا وو سلا ق
 ردة وب روما مہا ند زارتحا ندلاسفا بج وم ی راتفرک هن ربح بادرکو

 لعاف مسا ندم افتنا ( معسلا ) یهتنا باوصلا یت! رط ىلا یدهب هلل او

 || یرب> كف وذخم یادتبم هدنریدقت مقام تناو ردندییسح ءاعسا هلرس هن

 || رادنالا دعب هدب ر زوا یرلب ونذ كناغطو تاصع نایلوا راک هب وتیسانعم رواوا

 هلبا هعطکتب وعو هدیدش توطس ردکعد ی دیا باقعو باذع لاهمالاو
 ردلکد لم یمافتا كایلاسن قح ارز راشمر و ینخد یس انعم هذخاّوم

 تا هد وعع ماقتا نالوا لاهمالا و یکعلادعب بوی! وا لەو

 علخاوا ماما وذ زر زم ىلا ع قحو رد ج وتسم یماخوو لاکنا



 فر

 ردد ییسح ءاعسا ( با ) ردلوُدنم یییدل وا ندنصاوخ یییدلرا رطخ

 ع وجر ندراهاکو بونذ يریسفن هلغلوا یسهغیص غلام ندب ونو ع وجر
 ہلبا هوت بابسا منی رار ز وا نیسذم نینم وم ندیا هجوت هننیهولرا هاکرد و

 قیفحو طظ عفد یس هصاخ كني رش مساو ) رولوا كعد یی. ریو قیفوت
 هسایا تئارق هرک شعلا زوج وا ہدنییقع یک ةولص مدارب هل غل وا هب وت
 هرک ن وا هنر زوا هنسک ماظرپ ورولوا ند اوم ناوت هه. و ےک یس هر ول

 ماعناو تچجر ہکردکعا هر ول ہلبا ۳ وصن "در وت هد بناح یظح ُلدحوم

 ہرذکو ءاهةس راک هب ول هوک یر كحوصن هر وار ز هل وا رهطم ہن یراب

 یهبدب یوز كنعا هبو ند هبوو رهاط ییجهراوا یس هدناف كن | بولوا

 انراففتسا ) یراترضح امنع هللا یض ر هیودع بار نوچ نا رد رهاب و

 سک هب وت هنکز ا نایصاع # تیب ردراشمرویب ( راغغتسا ىلا جات اذه

 ( ساب ناعاو ساب ناعا ) ناءا هکیدلاق ثنا رافغتسا تدابع زا ناف راع ٭
 ردناعا نالوا هدننقو باذع لوز هلا ہد> ومءان ساب ناعا ) ردرلاکد لوہ٭

 نال وا ہدراضحا تلاح بولوا دیماا ندنابح هلبا تانشمءا ساب نامیاو )
 ہرغ رغلالبق نکل ردن ایس ہدلوبق مدع ناعا نالوا ہدلاح یا و ردن اعا
 ع ولط ندب رغم سکس هر ول تاب و ردل وو هلا کیا حر ءا سُا هوت

 ہاوا یقار هت اماقلا یلعا ردےق هن ره لاک ناسنا هکراشعد و ردحوتفم ردق
 قام هب یاد ناکما تعصحو ردیقا تم رشد ارز زالوا یعنسم ندەو

 ہک ماقهره نوجکنإ ردمئاد نعم نالوا فیلکت رادم ہدماوع صاوخ بویلوا
 عون هلدسح ی” هار ون او ےدااط تئیهاب یک ام كماعل وا هل وا دعاص

 ف رش ثبدح نی وا هلا رافغتساو هر و هساا هل اعم ردجا:ے هر ہحاعم

 ط رش كیا رافغتسا هرک زو هدنوک ہر زوا ینبدنلوا لالدتسا ہلا یو

 زوبتردیدع ( كياوت ( اف رش مسوو لعاو مهفاف ردتقب رطو تعا رس

 یاوسام رطاوخ مد ندیا ماود دتنارق هحدع ردیزشم یتعاس و زوفط

 نجر ہلیس ےب لعاف مما قتاحعحانا ( ماما )ردلومنم یک و دیا ندنصاو>
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 ےس ۰ ۴ جوکہ ۲٥۹
 ناسنالا انبصو و ( وجو كجا ادا و هبه نرلیاو تانسحو تارمخ

 تابا ( اناسحا ندلاولاب و هاناالا اودبعتالا كبر یضقو )یتد(اتسح ہیدلاوب
 ہا. اضتفا رک راو ران او وف رش تاعا راد اگ او یس بت اش
 هدزحرش ریکر بس یلامت هللا ہجر ( یسخرسلا ماماو ) بولوا یهو تباث
 ہکو لاح ردنایس ی رفاکو سم كنيدلاو هدناس> او رب بوجو هکر دراش هروب
 قوقحو سود مزاول هل هرلنل وا ییابحا ؛لرلتا کک اب لکد هنیدلاو نکا

 (هدلناضعل اعهاحو) ردب > اوو مزالهن را رزوادالوا كاباارحا یناعا و ت ۳

 ئ ةف الس هله ج و و یرلذ رضح هرس س دو ی دنفا دوز زع

 بولوا يدا اه یر لوا هژسس تامار هت رپ ندبدلاو هک رد رلّشم روب

 تقو لوا هسابا تبومص بسک ِتباعرو تەرج هني رلقح اعیج هلاهجو

 هدنص وص> مامنا و تمدخو هبا قح هدن الماعم قلعتم هماریحاو مظعت

 ہیااب رل هسک ندرب یمیکیا ہنبادز تح ر دکر کی موا حرت تیاعر هما قح
 هبهدلاوادتبا راەسذہا بلط یش ندرب یسرکیاو روناوا عدقن یصوصخ میظعت
 هولصاا هبلعو اه یل عمر ؟ملک ترضح ہیراکح) رواکمزال 0ک ہدعل

 زارف رس هلیا تاجانمو هلاکم فرش بودیا جورع هروط جارعم میلسذلاو
 عوحر ماکت هو باطح دم اخ هدفدلوا زار مر هپ امان تناگزونشا كى , چواو

 ہلا یاس (كما ك صوا)ہعود یدی ہدکدلبا تدص وبلطندننعهاک رابهدینآو

 مالک ( هلبا طح“ نم اه طو یتاضر نم اهاضر ناالا ) هدعب و ماهلا

 ردلودنم و ی وه ندن را رطح هزع هللا یضر لج نذاعم ینیداروم

 ید سش ثیدس > (دلاولا هيصعم هللا دیصعم و دلاولا ةعءاط هللا ةعاط و)

 یییدل و ۴ ہلا تاض ص ۵ فرخ هاو ال احد رکا کم 0

 هنت ا كناعدم و و یرحاو مها ناسحاو رپ هاب رهه ردام ن رک ند سم
 ( مساوب ( یهتارد یوقا و مودا ( لباد ) ( تاه مالا مادقا تما ا )

 او با رک دلا اد رک دهن ہک ندیا فوج ند را:اع ہ وعلو اف جر ینب سسا

 رد هرهز یتعاسو یکبا ز وب یکءا یددع رب فی رش مساو قاوا نوصم

 طرمُشب قح | بولوا برح تیاغ یوالت نو 2ا لام باج ہلیباسح یددع

 ہدےئکرت ارخؤم بودیآ ًادیو ندسنوز یتوالن ہم وی ماودلا یلع هکنآ

(re) 



{ron} 

 یر: كفي رط یییدل وا پسڑنم هن یک ن دیا باسا هبهیفوص هيلع قد رط

 داتسا دیلتو هنهش یتیدلوا ید رم ہلا تعی لساسد نرف دعب انرق ندنفرط
 هدا تعاطا ہرانو یکاشاو هنکلام و حوز دص و هحوزو هنسدحاوحو

 یہ لب (ی اءۃلا)یھتا ردعاطموربما هروک هنمافم یسی رب ره ندرلنویارپز

 ردہبکی نب یش مما( یلع)ہغلابملا عون عم یمانعمردند یسحءام“ما هل كاتو
 كف رش ساو ) ردکع د عفت مھ ندصواقن هرنتعطعو رو ولعو ا رک دوخاب

 حح

 لو ضباح هلص > مانا هلل وا لاح حالصو تعور دوج و یس هصاخ

 یٹکن وتاح رهو كلا حالصا ینلاح العو لج قح هسابا تمزالم هشارق

 ند افآ عیج یاعد هللا نوصب هسابا توالت هرک زوتلا اذن دوخاب ايل

 یتعاسو رب قرق زویشب یددع كنفب رش مسا ( لاعتمو) ینج هلوا ہلوصم

 هر ارو ماکنهیرلکدلبا لنت هپ الفس ماقم ندایلع ماقم رددراطع هلیا لخز

 را )ردب و ی ی راکچ هدیا بک لام تداعس هنب رهسلوا لوغشم
 ندرب نالوا هلی رسک كناب ردند یتسح ءام“ا هلیس هدش كن ارو یس هحخف كلاب

 رح هلق كن اب رب الصاورلشمرب و یتسانعم هف طلب نګ هلب رابتعا فصو
 رپ هلبا اب مسکو رابتعا یسانعم عسوت ندنا هرکص بولوا ع وضوم هنلباقم
 هبیهل | فرط ردراشع | لامعتسا هدنسانعم رخ الدین عسوتو ذخا ییسهلک

 ندی راب بانج نکلروناوا تبسن ید هداسع اضەب یک ینیدنلوا تبسن
 ردعو کایدلوا هکرولوا دام تمدخوتعاطنددایعو ناسحاو تاون

 هدن اسحا و تمدخ هرلن | (نیدلاولارب و ) رد هلیتهج لاعایو و دافنعا یرب
 قاطهرب یراترضح یلاعت هللا مالک ٌهص الخ ردت راع ندکلبا عسوت

 هل وا مظعو ناو ارف یاسحاو تفوطع هغ رار ز وا یاقول و محرو

 ناسحاو ریاعاد هتساب رفاو نب وبا اسال هنید ناوخالر هلس هل ون یو نانا
 ینیدلوا ندناعا بعش ناسحاورب هد.رافرط (نیدلاو هله) ردیحاو كلنا

 تمدخ ردرلشل وا هبروص تایح بس هدرهاظ نیدلاو ارب ز ردن اکی

 اندب والام ہدتعاطتسا تق و هرلن آ هدننع تمل هنارکشو هلباقم هنیراتجز و
 نوا یرلح ورو ترانز نی راربق هسیارالکد هدنابح رک او تمدخ

 سس

 کنارش

 ر اسو هود صو مایص ۲ هولصو نارق مو اعدو رافغتسا ہر زوا صوصخ

۱ 
۱ 

۱ 



{rov 
 ت ۳۹۳۳

 نالوا قاط+ "یلاو تاذ هکیدلوا یرلباوصاب باوج هدقدنلوا رک ذ ناطاس
 رومایرلکدتبا حالصا هن رزوا یرللا ۓكرانا یرضح لاللاود رداف میکح

 هداب ز یهنه نهج ارز ردلصضفا ید هساوا اظ و ردبا قر ۵ س هبت ص

 تودنا راکنا یاطاس تقفازغا ۵م رب و روتلوا حجر یلئاضف هل.تنرح جددوا

 هکر دشلنید (نو لم یلردلا باب راو) رولو تعدب لها هساباتعاطاو تباجا
 را رولوا یدتهم هوح هلکنا مس راو هصاخ تاماهلا ضعب هد آلود باب را

 ( ةيعزلا لالدنم یلوا لولا طظ ) یخدو رولوا یناجرو یکلمیرا رکف یارو

 هل |یضرو ههجو هللا مرکی لد ماما ترضح ناب زم ناز یب رش مالک

 ردرمالا لوأ صا تعاطایسهبعشرپ كاا بعشو ردندن اک نديارودص ند هنع

 ارز ردکمزتسوک دابقا هر هو رس ماکح تالو ات نیطالسو لولم یس

 صا هک هحامم روما صعب و ردہحاو تعا تعاطا هس را ریما رانلوا هد عر

 روج ام یکب جاو لعف لءاف بولوا ہدنمکح بجاو هلوا قحال مالالوا

 ردینیم هنب رزوا دایقاوتساب ر ہیمکح سبماوو هیعرش تاسابس حج زولوا
 ماعو صاخ كفل مالسلا م يلع یاسا دراش لح یاعد هلل | هک ردراش عدو

 تعاطا هلهجو ره ہرانا سب ردشعا طل هنر زوا یطاو و رهاوطو
 ردراشءد)نویک اردن طیلست هثب رزوا ہفاکر هاوظ نکلا کولمو ردمزال
 ردمزال دایقناو تعداتم هدلاحرهاوط ہرانا س+ مهنا.دا لولمال مهنادبا لول

 ہد ولم لد ٗ*ےڈودنص یل واد« ) ربصلا ةع زا ىلع و رص الا هيلو راحنآو )

 نکتالو م ول ظا هدد نڪ ( بو دیآ زارمحا ندا دو ظام او زارحا

 تحو باق ترارح نو هژ دتعمار لد ینلاغم تگ ثردح ) لاظلاهدیع

 ولردرب دو ) رادداناونعو ناولع هیکشو ااف باک یریص لث اض

 كقلخ یطلست ۂرانوب رارید حد هللا ءالعو امکح ہرانا ہکرد راو یعالاواوآ

 ید ندنوب یکیراقدلوا طلسم ہیەماع نطاو ظ اعوردەنید زوا یصاوخ
 الثم) هیلباتعاطا بتار لا بسحب هل مالاولوا یدنک س کره هکیداوا رهاظ
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 ندیاتموادم هتوالنو لوغشم رداخز یتعاعو یتلازو كب یددع ءارهاظ

 ردد ورم یکچہدیا لیدہت ہی هنسح قالحاو حفر نیو نالایخ كيهننک

 كننوالت ماود ردرق ینعاسو یکا ش * لا یددع كافي رش مع ها نطان و

 ںوددا املا ماهلا یک فشک ق = بانج هسلق كزءاد رکا 7

 یونعم باستفآ و صالخ ندع یونععو یروصو هدهاشم راهعقاو فیطا
 ردد پس ءام“ اد کو دءو یعدلواو (یلاولا) ردلوفنمیکیمهدیا ع ولط

 ات الوو ردو قاطع ہماس یارو لو نهج زنا ما

 ه هنسک نایلوا عماج عوج كب رول ہلعل وا تلاحر روشه یل ع9و ت ردقو رىب

 دوحولا بجاو باج هله جوو وژالوا a قالطا رومالا ی اوز یل او سا

 یسهصاخكش یش مسا او )لند قاط ء یاو هیر ندنراترمض> یادت یزاب

 یلاعت هلل انذاب هتسک ندبا تارق هرک كب هعج مو ره!نیفلوا ر ومارس

 هر وک هنتراشا هرس سدق ( یو دجا حش ) ردپ ورح قلوا دوصقم لا

 اب رب یل او ف رش مساو رلندپا داره قلوا نیما ندنافآ یرازهو تود

 طخمسرو الماو عارفارهاط ءَ هنرزوا بودہارپ رحئ ەیدساک دوخاب قادر

 دوخان كتيب یب وص لوا هرکصن دقدلوا وع هدقادرب هلت« بط فرش مسا

 ىلع لوا یرلترمضح ىلاسعت قح ہجاص هنفارطا كنهعرزم و ھو الرات
 قعاسو یدب قرق یددع ( كل_ رش یش مسا وب )رابا ماس و نیما ندا

 اعوان توالت هه و یراد-۶م یددع ناصر لر او

 هلی ارهاط یانعم ی اف مما هک هیلو < هی )رد و ص چد دلوا ندد طا

 ه دنس هادم بلق یکه دنا سذ ادوجو هو ارلت وب ب واوا تالوو ااو ناطا و ەم لح

 ید , 1اع لاح یک یتیدلوا عین هب هبلق یداسفو حالص كناوقو اضعا زا

 ا ہللا ملا صنو نراممو قاضم هبیلاوو ناطلس یش رک او رعخر کا
 یو یعم كس ا و دال ید دارم ند رمالاو اواز زوم 0

 هدیرلعح هعاطالاعم ہلْخاوا نلاعورھاظ یی دار | داھن تلادع ءا صآ هرزوا

 زاج حش ) ندنراک | یلوا هئام نوح ا ردیحاو و مزال قوا داب ہلیااعد رخ

 توعد ر رکا هکر دراشهو و یر ترض هللا ہجر ) ضاسیع یا لیصد

 | هدا لوبق حالصرلنا ارب ز مدردہا قرص 4یلاوو ناطاس هسلوا مورا

 س ف فا ب12



+ ۲۵6 ۷ 

 رھظم نددناج یمالاواواو صالخ ندقفاسنم سش ہسابا ت والت هتسکآ

 هليديدشت كنب واوو یخ كفلا ( لوألا ) ردلوقنم یتجهلوا تاشفتلاو ناسحا

 قیالخ و تادوجوم عبج هلی راتعا دوجو "یدبم یربسفن ردندیتسح ءام“ا
 كف رش مساوي رد ەنسانەم ( هعمالو ہلہڈ شال ( هک كعد قیاس هني زر ز وا

 نفصموا هسذاواندا رقهدنش ادب روهاره ر كسی یتعاسو یدب زونوا یددع

 یودیا ندنصاوخ یخس>هبلوصوقو اطخ هدلع لواو هلو مانخ ہلیارخ

 لر رابتعا دوحو ءان ی راست ردد یس ح ءاع“ا تالذکا 4 0 ردلوقنم

 هدنناحان« كني راترمضحسدق ییاحالم ردکعد هدحوقاب قالا ءانف دعب

 ید ندنرامروس من ٭ ی تباھذ ارت و یرخاو # یت تاادبارتو یلوا ) مظن

 ( نی "ا هصاخ ) رد رهاظ و نشور رخاو لوا فب رش مسا یاسنعر یانعم

 ههچ تزد مدآ نالوا *رفاع یسهج و ز بودیا ات دالوا هکرداوا یر وک ذم
 یننجاح یلاعت ها هسابا رک ذ وید لواا هرکكب ینوک هعجج رهب یلاوتلا یلع
 هنسک نایلوا یسە رخ لاعاو ردہادلولا قوز ر هد انعو تردق تودیااصق

 رمخ ییلاعا كنهنسک لوا العو لج قحهسندنادرو نفی رش مسا( رخ الا)

 ردرز و زکس یددع كفرشمساوب ردی ورم وید رلبا مخ هليا تانسحو
 دیحوت لها بود حالصا یرالاظ ردیدهب ره ءاع٭ا رد رص قعاسو

 'ءام“ا ( نطاسلا رهاظلا )ردا وفم توالت نوا كيارمدنو نهق ینادعا
 اتد یماسلا هرس سدو ییاح الم ترضح ردلیلح ما یبا ند نسح

 تسادحوودوجو ہک ردشهود ٭٭یادبروج واب ینطاب ٭ یب اکی لاک ابی رهاط#

 هل رسا رک ب خو رهاط ہلیسہرھاظ لئالدو هرهابتانآ یراترضح هناشلجقح
 ]الو ول زک نطاب و بلاغ رهاظ ردنطاب یه ندقیالخ ماهوا و راصبا

 باق یسهصاخ رها فرش مسا ر واک ید ہنر اسنعہ یا یرادنسذ

 یسهصاخ كه رش مسا نطابو تمالو رو نانلا کالا نداب هد را بلاق و

 (ینودجامحش)ر دتفاو سنا لوص> ہراندباتثارق هرک جوازوتوا ن وکر هب

 زو زوفط قارشالاۃولصدمب قد رش مسا رهاط ارظن هنراشا كهرسسدق

 چرا زوتوا موب لکی فب رش حسا نطاب و رون» یراہدید کەدآن دیا تثارق هرک
 فی رش مسا دو الءاو دیقوید رواوا مر ہی هبهلا رارمسا رلتاب وقوا درگ



{4 
 ت بک

 هنب رز وا لاح داحما ہلغا وا هقلطم یتردق كنیلاعتهللا هکراذم ر وہ
 هدع رک نآ نه ہللا رظذ رولک هدوح و هانا قلع یتلشم یگ اود زد اف

 یاس هللا ہر وکه نلاسۂءاو ہنیذب رش مظن (ادلو ذی نا هلل ادارا ول )
 اذه مم ردشقیا لاخ دا هدن اکیا هج رد هلتسن ہلنہشمینلاش او یدل و
 دارص ( لغ رزصح ) یهتا ردلاح هنسن هلوفمو هکردپا تلالد ل ةع

 مسار داق هدلسف ینوضو وضع ره هرک صد ف ا تب نا مدآ ندا

 ینایسنو ظاقبا امت قح هسوقوا قوج فب رش مسا ردتقم هنسک نالوا

 لئان هرمثکرمخ رازدیا تئارق هدننیح یهاسنا ند وګ وا و یکج هیابا هل ازا

 ردباتفا یتءاسو ثردقرف زوییدب یددع كردم فیرش مساو و یتجهلوا

 رهنا و اب رد و خیفسراب و میظع دو نحو سناو ادعارش عدد هر ددع

 ردلوقنم یئیدلوا برحمیصاوخ هکمنک هرزوا قاخ نسحا ہلیاسانو ظعا
 ی است هللا یمانعم ردن دنیس> ءام“ا هليس هين لعاف مسا ندعدقت ( مدقملا )

 رولوا كعد رد دبا مدت هنیرز وا ءایشا صءب ییایشا ضعب یرابرضح
 يدو یک ی دقت هرز وا تاک یطناسب هکر دیا مد ہلا یاد مدعو

 فرش دوخأ یعدعت هن رزوا تابیسم ییایسا کوک عدت ہللا یدوجو

 ہدّج لوخ د یباهلصو اکو مارک: الواو یمالسلا مهیلع اسیدا هلتبارفو

 قاوابرع» نالوا مدّعم ہلکا اضتوا بد روت عدقنو ردینکی عدقت هبادعام

 یددع ( كق رش ساو و )رلشعد ردرخأتو مدعت هد هر دا رح نیکلک مزال ۱
 هرثکصاوخ ماودلا یلع هدنتوال رد ل-خز یتعاس و ترد ناسکس زو |

 لعافمسا ندربخأ دوب ( رخولا) ردب ورم یدارع لوصخ رہاکالادنعو
 مسارب نیت رش نية صو وشاو مولەم یانعم تولوا ند ییسح ءاغ“ٴا ہلیس هیدن

 نسحا ندش رفت كا عج یبامہن هآرفلایدلقبم هشیاور قلوا هدنسهلّمم
 مدآ ناو هدرطخ دوخاب ہدلاتقو بر> هکر عهردموهوم ریغ ہما یودیا
 تنوکس هنیلق یلاعت هللا ثردش هسلبا تئارق هرکز وی وید رخؤملاو مدقلا

 قلا قرق زوی زکس یددع كفب رش مسا رخؤلا ید و ندنصاوخ كل ||

 هک هرس

 نالوا لب و ۵ E ناپ SEE 9 نالوا الم هنفاق ادعاو هنماموا قفاسنہ هدناب مالاواوآ رداخز تعاس



 گام

 یرغ ندرة نیک د ہدبآ ندا زا بولاط هد. وت رګ لپ راک زاو درفنم

 ید اعا لاعت هللا ی رمق ردد نس ءام“ا ( 7 ر ولوا زھر وک

 ردتَعم هداحا و عارنحاو عادبا ہری هنواعم مع نم یی ê> رھ ییدلبا هد ارا

 رددشروخ یت جعاسو شب وب وا یددعا تی سس یساول )ردکعد تر

 یار رو هد اھت تو و نوعلوصح لرو لر وما نالوا یقشعنو بانافش هتم

 رداق قدهل وا ند ینسح یاس | (ردتعلا دا )رد و ص یییدل وا ریل قضا

 ردتقم هلریسح یییدلوا نوعا فاکت یسانب كنا لاعتوا هد هسا ۵سازوم

 هکر دتفصر تردقو رد رهظاو حوا یودیا رکا هد هغلابعو مارا ندرداق

 ردراو رث ان هدنرامدعو دوجو ینعی رولوا جگ كابا ك رتو كاشا نوعا کیا
 هح رک اهانکم ضعب لب راهطساو تال او باساو یرا ت ردق نوا درع

 یردق دبع ندنغیدلوا رب ومو عاص هعاربحا قحاردراو ت رد ہللا یق 9

 تفص یفصو هءان تردق یردف كن العو لج قح بولوا هر داحو هصوا

 هنس ہقباس لیحأت یکبدمبا هماقا و ردبا هماقا یتمایق هدن آرب هسزسا رد هلزا

 هک دلوا مولعم ) ہرکقم )ردراو زر اعا هعل وہ ردن دن کید ملا هدارا لی ءاشب

 مالک ضعب ندنضعب كنالع هد: یتردق هن رزوا مس كس ات هللا

 یدنفا ناضم ر ان الوم ہدنس هیشاحدیافع ح رش ہلجزا ناگ هناسل هکردراو
 عشمو و ! روک ہدبتک ضعب یک دہد رداکد رداف هنن رزوا منم یاعتهب |

 ہر دو ی عت س د هرلبا اضتفا یمدع یاد رد هّصح مدع لوش

 تا ہدردق تک ڈا یک و کم ات

 قی و كنب زارش فرع نوسلوا کكرک نوساوا دوجوم لعغلاب ل رک

 ےب ا دا عاب EE او ناد # تاب ) ردا راعشا ینانعم نالوا ر د

 یعاداوا بدا ءوس هدارابع هلوعم ول نکلو زین ےک ۰ ول نوح ندب رفا الا

 ردصبف لاوس كعدردیم رداق هلکعا قلخ یکودنکل اعت قح رد رهاظ
 قلعت تردد ہلاح هدش اوج ردندنس هل وقم تاطاغ نالوا یم هکلب و ۱

 کلب رک ناضعهرداف نوال وا هدنردق تے لا وردک رک كد زا

 لک ایهلا حرشیف اذکر دلکد حلاص هغل واتردق قلعتم هکر دهدلاحناصقن
 مهر ارسا یامت هلل اسدق ( نیش اکم صد و ) یاودلا ندلا لال

۱ 



 کج
 8وک كنارو یعف اف (دزعلا )ردلوعنم یودبا ندنس هصاخ یسوقوا
 یامت هللا هدنروص ول ردصخا نددجحاو معا ندرو ا ا رظن قو درفنم

 یسانعم ہکرواوا ك٤د رد درفنم ہلیا تاذ تینادحوو لاک تافص یرانرضح
 یتعلاسح 4 س ہلج كاد وجو٭و ںیم یانختسا ندنسلک كاو زاو تو

 یسیکیا اریز رو وا ن والت ہلفاذطا ہدعص د رف فی رش مسا وہ ردزیصتم

 ہر زوا ی او ر هنع ہللا یطر (هررره ولا بانج )ردربکرسفم یر رب رپ
 یفل رش مسا لیچ ندبا قس یراسف هد ینسح ءاع“ا نالوا ط وضم
 درفو دحا فب رش مسا ندنفید) وا ید یا رش مما د رد یک ینیدلوا

 یخد دحاو جردنم هدریدقلا هرس سدق ربکتسد رب ترمضح فب رش داروا

 شمالوبعوقو هدیلام هل اہجر ید رت ماما تباو ربواوا عقاو ہد هجامنا نئس

 هنیرلتررضح ی اعت یراب ہلب زاننراو دلو ك هال لا هيلع ) ا رک ز ت رضحو)

 ردکعد هلتفزکلاب ی یمانعمو شلوبعوقو (ادرف یرذن ال ) ہدنمامدنالوا
 نالوا هدنسرت اع"الاذنح یرلت مضح یاعلاهرس سدق ( یلازغ دم ماماو)

 اهذاو لن یصاوخو الماو دیق یع رک مسا درف ادستبا ند هتس ءام“ا

 ٰیلیصفت ( سردقو ) لدعو ) ےکحو ) مویق ) یو ) درف ) ہکردراشم روپ
 كيمو ءلداص ( دعصلا ) یهتنا را هديا تعجارم «نلمرالوا بلاط هعیفک
 دیس ہللا ددوسو تدح هدلاک هج رد یرعسقن ردد ینسح ءاعما هلی رپ دمحد

 عیج یس لج كن ارل ینسعی دصقم هت اقول حاوح یتبه واوا هاک ردو
 ردکعد رغلا ن٥ ینعلنسم یس العاو لجا تاذو جاتح هب ودنک هدنرلل اوحا

 ندنرلت مضح هنع هللا یضر و ههجو هلل | مرڪ ( ىلع ترضح ماما )

 "هروس هج رده و هلغلوا ) داو لو دلی ) یسانعم كدعع هر وک ےتاو راز

 ءلدع ف یش مسا وب )رواوا سهم یدعع یدعنام دعع هدصال_خا

 نالوا لوغشم هرک د لیا یددعو تعاس رد رتشم یعاسو تردزوتوازوب یددع

 لدعحو درف جدو روا وا نی زم ہلیا تفص ناعا ر ونو ص الخ ندنایصع
 یتفتسم ند هللا یوسام یاد رک اذ هل غل وا جادتحالا نع انغا یس هصاخ
 نوعا قلرا نیما ندن الب هکلب و زغا تہغرو دصق هبارح هداند بولوا

 هلن اد تس ادحو و تافص لاک رعارابتعا هو ولو یلاعد نذاب ید ہلالح

 % درذنم لپ



> 
 هنافصیف درفنمو هاذ ف دجوتم تاذلاب رددحاو یرابرضح لالطاوذ هللا

 هرایدب یک روت دو کر یسانعم كدحاو ہارادحا ( هک هوا مولعم) ردکعد

 تیارام الثم رولوا یضتقم يمام یل ہدنعضوم ینندحا 76 هلب وش ردراو قرف

 دج او و رول وا شع روک یب ەتسکرپ ندیناسنا دارفا ملکنم هدکدید ادحا

 یتفوفام بوم روک ص عشر هدکد ید ادجاو تارام هلکشبا اضتفا یصاخ زن
 لوا ندر کرا لوق ل وا یریاکدید د>ارمالک هصالخ رولوا شمروک
 ینعی زالوا اد ہلا یت اَب هدد_د هک نجا لو یان یرلک دید دحا ردو وب

 سدقا تاذ قالط الا دنع دحا مساو رولید نین | دجاو زلئید نینُلا دحا

 هبفوص اشم هکیدلاق ) ردلکد زئاج كد دحا لجر تح ردصاخ هب یهلا

 یباتاد هرزوا یرلقد روس ناب ورب رج كننارضح مهرارسا هللا سد

 هبعلاو هیدحاو تاذ هدقدناوا رابتعا یفاصتا ہلیا هیلاک تافص عیج كنیاامت
 داعو هیدحا تاذ اکا هدااح یتیدناواراہتعا درج ندنافصو روناوا قالطا

 هلته ی راکدلنا تاالد هنافصو تاذ نبع دحاوو دجا یدو رار د جد

 رد هروک ہیەبترع ہسیا یت الد كنة رش مسا هلاراثید رد ءاعمالا ل وا
 هل رابتعا ِتاذ یس هلند كال هراهاش داپ مکھن یدلید رداعمالالوا نوچکتا
 ( ددع نعال دحاو ) هیلاعت هللا هکر ددماقم وب ردهلب رادتعا هه بویلوا
 نانلواعضو نوا هي زت ندهبددع هن یالعو لج قح دحاو ارز رارد

 زوم دم علدحاو نالوا یلدرم لددع یلاءدو هراصسقح رد اهن كراحرد

 یجدلوا یکدم بواک لباقم هددعالاو رداکد قدیم لددع لعفاا هسحول

 قو یدوجو كربغ هدنآ ارب زردلا لګ هدندجا نی ربان ید رولوا ثداح

 رفس یس هبصاخ ( لدحا فیطل مباو ) ردراو یروهظ هناذ كناذ هکلب

 یل اعت هلل ا هسابا تفد هتنوالت ارارک مدآ نانلوب ادرفنم هدلوب بوی و قیفر

 هرک كے مو, رھب هنسک نالوا فاخو كعا لاسرا قیفراکا یرلترمضح

 ردعمل وا لصاح تد رق هقح نوعا هنسک لواو لئاز قوخ هسابا تثارف

 یددع (كنغ رک سا دحاو ) زوّفط نوا یددع ( كنق رش مما دحاو و )

 حرف هبلقو عفد ندلدیغ باحر دخ رم ید کنسبکبا یتعاسو چو انوا
 | نوا كیا رپ ونت ہلیا یهلا رون یبلف بویەوق اند بح ہداکوک اب و نوا

(r) 
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 ہدنربسفت زدند یسحءام“ا هلی رسک كى ( دجاولا ) یھتنا ٭ سفن 7

 دابا لوا ا و ت تب وعن تا زض لو 9

 رولوا رونو یوم یلق هدي راب نار  كمدآ نا وقوا هرز وا یر ړل

 او ترد نوا 0 E مساوب و a ند هراب 200912

 نوجا كما رث انی رح ل رارحاس و نیما ندنرکم كلیحو رکم باما

 رد وص ینیدلوا ٹیم اج یوالن د نوا كا لاطداو قارا رسم

 رد یک درک ف رش مسا ندٌتهح ی عم ب اوا ندیسح ءایسا (دحالا (

 مرکلا عقاو نامه بویلوا ہددحام هغلابم نالوا هردنګ هکراو ی ق رف ردووش

 2 بلقرپ ون یسهصاخ لدحام ( فن رش مسا )روئلوا ریسفت ها الو
 لی است قح ہسلبا تث ارق ہدلحم یلاح نیکد ہبحتاوا باغ یسح مدارب

 فی رش مماوب رابا راهظا ہدنمانم یرش یکیدلیا ردقم اکا یراترضح
 نوعا هب وسد تسوح و ترس عهد ردهرهز قیعاسو هک قرق ید دع

 لوبقلا عي رم م یساعد كب هنسک ندیا تث ارق هللا ید د ٥ یا رش مساوب

 یکودیا لدتا ہصاخ ی وصو هب هر هو ر>ا تادا نالوا روا بولطم لصاو

 تاد هاش لج ی اعت هللا ی مست ردند یتسح ءاع” ۱ ( جا ا ولا ) ردی وه

 ام !یفالو ضرالایف یش هلثک س ہا ) یاو رپ ہدنل ناو تافصو
 هدننافص و ردلاح ماسفنا یعد زالوا یرعجو سل ردد_>او هدا

 در« )

CAREهکصرددحاو هدنلاعقاو ردلکد هیشاک | یشرب و  

 نالوا تشهد ندقلاهنو تولخ ( یب رس )ردقو یرظذو كب رہ
 رولوا ل٤ از یې س بودا E نانیمطاتوق یل :9 ی ا سارا تنازع 2

 نوع نالوا لوغسه رد یتعاسو زوغط نوا یھ كف رش جداول و

 اک نو ك ولطمو ھایدہازن ر كو ردباولم ینہلق دحاورونو یوسام 451

 ہل رف كاحو كر (دحالا) دح الا )ردبیورح کو دیا برج یوالن نو2 ا

 سار ددعت الصا هیهولوا تاذ ثكْلاعت هللا ی اتع رد:د یسح ءاع“ا

 1 یس هجر هنآ (دعا هللاوهلف ) ہدصالخا هر ثاربا یر
 هست ا

 هل او

 ت

 نت داب ۳"



 ک۹ 2
 و قو

 مویفا یاب ) هرک قر نوکرھو رولوا رو هذن طا و باق ماسعط ید

 ند ملا یو اه 3 هدعصووت لدو رواون هپ هیطع ؛ه داور د (تناالا هل

 لوقو لامو الءردمتلا یہ الا ز وب یددع كس رش مماو و ردردقیسانغتسا

 ینموادم 4 هارو دوعاى هرزوا هبدنآتداعسو ی نج او ند نا شوارقو

 | رب ره ند هب هاء اا هکر دک د فح( هر کم ) ردب وه ینیدلوا نیز

 |بولوا یواحو عماج یراسش ںکجرا لوک من هیاجر فرش میا
 قلب لک هدیه و یھننو لالو هتسمد اوا هرصاق لوعع هد رد ەلیھنک

 یددع رب ره بولواز کس نوا یددع كن رش ی مس با ہلجزا ردلا ے5 و

 مسو یدناوا قلخ ملاع کب زکس نوا نیغلوا تراشا هنیداج او ایحا ملاع ك

 یدودو مبل هلو یمرکب یددع هرزوآ هجوو رد یو حج هلیساع* فی رش
 ینغیدلوا رارقر و راکشا هللا ت تہح ہدااع كس زر “کس نوا ندنغیدلوا نعت

 هجر دنه تدوم هد دودو سا نالوا ییوھتم كح مسا و ردندم» و ره ظ٥

 هبهروک ذم درع هل ءو اتر د زکات یورحو لیلازوینر دید دع كد وهو تولوا

 كنسهلجج (هللالوسر دجم ) بواوا ترد یل زوینرد یوم هدقدنلوا عض
 نالوا هلل !بوہح هدننعص : قا ك: رج یب رس ت مما ہلْعلوا یواسم لا ,!یددع

 یتیدلوا تداشا ڈا اسر لزءدنفا مالسلا و ة ولصلا هيلع نينو کا دی
 یاده چد لر سش مسا موق كالذکر د راکشا 9 جنس ان ہی ورحرا با

 ید دعج هرزوا قلوا بوس ید دسم کاظم ہیقح 'ہزعم نالوا ہدنساڈ زایعا

 یواسم ہلبا مم وی دب یددع یخ د ( تهالاالاهلاال 0 ولوا قلا لا زو

 یلیچ رکذ ( ہللا لوس ر دج ہللاالا هلال ) فی رش مسا یکیا وب نیغ وا
 ( یونس. ) ردلکد یخ هدارسا رګ ناروانش یرافدلوا نیضنمو لّقشم
 ٭* ناهن دلام ناک تسبح ینصو تاذ # نامرع زا دیامن ینخشوا هکنوج #
 كب الخ دفاک ید تیمویو مزلتسه ف ه.هلا ناعص عج تایح لصاخاو

 رل دلوا ره ظههننرس کال الج مسا ندنفیدلوا راد هد راقتفا هبهیهاا تاذ ا

 یسبءیحردراو جگر بخ وید ردمظعا ےما درود (فب ریشم مسا یبور)

 ردپ ورم یکیدلیا امدوند مویقا یاب هدک دلبا دا رع یقتومءایحا:مالسلا هلع ا

Saaا  
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 | هتوالتهدلاخ یئبدناوب هرزوا ریه رپ و موض نوجا ادعاواعع>ترضم عقدن
 |الما وید رد رخ ین هل وا صالخ هیلکلاب ندرش رودع هدسک ن ڈا عاود

 فصو ندنابح ردندیسحاعما هلیدپ دشت كنا و نع كناح (ییا) ردرلشعا
 )با او اوایل تا ایر اک قرض قامت هه اگ روا
 زالوا ضراع صةنو روتف.فءضو زوصقو زجعو تومو انفالصا ەنمالعاو

 كعدردیقاب هل هجو قالوا يبس هنب ززوا نوا انفو توم رلیضعب ردکعد
 لامذ یراترضخن یلاخلا رن سد (قازش د ماذا ) ردولشمزب و امام

 ہکردملط٭ لاک یس قح باسنج ہقیقطا یف ردبا رعسغت هلبا یرغعت كاردو

 جیدنم ہدنلعف ٴرئاد تادوجوم ةظاقو جردنم هدنک اردا تھ تاکردم هفاک
 ردا زاربا هرهاظ یک ودا ر ادعم هنیرالءفو ءلاردا .یبەرئاس ءابحا اح بولوا
 یهید زاصبالالوا دنع کودنا هواة یزلنایح یخدایخا بناه و

 یتوالن ولس باب را رثک او ہیاھن یب یصاوخ كی رش مسا وہ ) رد رهابو
 فرصت هرز لق كرا ہن ےک ندا تموادع ہندئارق هد رک“ قو هکر رب د ہدکا ا

 یتعاسو نکس نوا یددعكسد رش مساو و یلوص>
 هت رددرشرو>

 ردلوفزم یک و دیا ندنس هضاأح ی دوال ن وا تلالم مهد و ت و هاوتا

 یلزاو اربمو هزم ندژودح لواو ادب هلبدنتشذ كنا و یعڈ توام (موبعلا)

 هدنلب وأن پواوا ندنسنسح ءاعسا كنالعو لح ادخ باسن نالوا عدقو
 مهق از راو مهناشناق دا لارا ردت عاق هنا لوا هجو )رد راو هوجو

 یرببدب قمردنلةرر بودارب ییدابع قرضح یلاعت قح عل رد هنتسازعم

 یتا هجو) ردخاجز بان رانتویوم نددہا حج دجوو هلوا كعد عاق هلب رحا
 ندنرالوق تاکلا اذهد موش نالف كب رع هجوو هلرا هتساذعم روعالاب ماعلا

 MEE تیسک ا سشلک لع معاقل ) ثلان هجو )ردکع درب لا هکر دذوخ ۳

 |ء.ایسا مو و مسا ہرزو' هروک ذ. هوجو یدعا ردپ وه ند ساک ید هو ةلوا

 نعت یب را ہر رش ام ا ملعو برسحو قازر و یدبم قلاخ ندچالا

 لوح العف و الوق افصوو اناذ یسدصاخ تفرش مسا ون ) رواوا شلوا|
 هلن نذاب ند هننک ندیارکذ قرهلوادرګ ندیج مسا هلغلوا تیمویقو مایق
 | هسابا تثارق هنیرزوا همعلره ماعظلا لک ادعو روارا لئاز تاذغ مون یلاعت
 تست 8 تم

 ٭ کبدی



CAV ¥ 

 | اررفتداسجارمشح هدنباق كن ا درک اذ یس هصاخ ل دیعم فی رش مسا وب و)
 ندنخیدقروق كرەدیا یب هیناوق "هداصاو هیلامو هیندتادابع لیا بب رذکو و
 ءاو د هنایسن قنا رق دیعما ید. ءابهلیاهو الع یندبم مساردقلوا لات هنیدیماو نیما

 ردپ راسم یعاسو تزد یمرکب زو یددع لدعم فیرش مسا یخدو )ردیلک
 | رەسلبا توالت ہدرلندپا زوھظ یلاح بوذحج اضعب و هنسک نالوا عورصم

 ءاع“ا ہلینوکس كناحو یعض كى ٭(ی حی ا) ردب ور رەب رج یتج لوا صالخ
 قلاخدوخاى رد ەیھلا ةعدق تفصتویح هکر دکعدةویطاوذ یمانعم ردند یس>

 هدنادوج و ههل جار زرد هنسانعمهدیرب هجو یل عو ہحءاشن نەلکلابطعمو هوا

 طابترا هقح هلبا ۃویح لوا هکو دراو ہیلاذ تایح رس د هدناداج تح

 یکیدتیا تارا یا و2 و یاسا حور هاد هةيقیقح تامحو ردراٗساوہ

 هکلب ردقوی یرثا ہدجراخ ارب ز رونلب ہلیا خم فک بواوا یریغ ندنابح
 فی رش مسا )رذهبسن نالوا قوصوم كيايح تفص درج نالوا س وسع

 بوی وقوا ماودلا یلعمدآرب ہلغلوا تبنماو تغلانادجو یسهصاخ روک ذم
 یددع ی جدو ین ہلوا نیما ندنفوخ یسحو قارف هسروفوا هنرزوا ید

 هبه صو و لیدی هتفگ ین هت سو بلاغ یولغمرد٭ رهز اسو نکس یا

 دودو كرابب تفارق نوعا كا ایا ٰیرلاد هدرمو داش قالوا يا |
 ردند یس> ءاعسا هلی رسک كننناثو یعضص كلوا مہ (تیملا)ردپ ورص ی داوا

 هلنیسن هیاق هناماو ایحا اضعب و ردباع وجر هدا ګا یتعم هک ردکع د تولا قلاخ
 سڑک نەلضب ) یاصتع دهه رب العولح ارخ با: < اب ز رولو ۱ یرخآ یانعم

 ایحا یىاسحا هل>اورا ہلغلوا ( لاوحالاو لوطا لوح ) ( ءاشين دم یدهد و

 ایحا هل _تفرعمو ناعار ول ید ی دح وذ نینعموم بولاق وا یت ہناماو

 تعاط یسەصاخ كف رش مساوا ) ردیا هاما هلیاهسوسو و تلفغ هضرامو

 یاضر تودیا هلع ہ:ب رزوا ءوسلاب ہراما سان : رکردکعا عط٭ ی دقت هدب ران

 ا یردق کد <= دهبحوم یوم ترمع> نسو هرهطع» ت »د رشو یراب بانج <

 E ا هلا دی عضو هب د رزوا یردص مونلادنم هنسکنایلوا

 ٦ طم سس د كلا قرضح لال داود هللا ہےاوا مان ءلرەدنآ تارق

 ردح ص ق -عایو ناس ز زوسرد یددع ا ا دن ضم منا و) ردیاذثمط٭و



E 

 یددع کفی رش مساوبو یوم قالوا ل: از ندنا ی 3ے با هساط و

 یاوف هد نطاب و ناک EAT هد رھا ردي رسه یعاسو کا ش 2 لا

 د .ع رد)وق هرم یودیا ندنسهصاخ 2 یم ۳ كغا ولس هیاوقنو لر یەماسفن

 با: < لیت |هرهنو لع هل الاتو لاح نا سل یظح ند رس مسآ وب كنموم

 هل یسک لداضو یو گن كناحو یع كم (یص حی ا) ر دكا لب د رح ات هود

 اوحا یامولعء چ6 یریسفت رواواربخ هدر دهن یه ےک اوھ ردد یسح ءایسا

 ددغو دح كهولعم ره هدنسا ر وضح ع نعل ردانادو e یب دیا هطاحا و

 كم رش ساو رول رپ و یمانعم رداقلوق لەو رولوا كیدردفشکنم یلبمو

 "یصاعو هاننو رکشو 1 یب هبهلا عنرلنديا ماود هندنارو 5 دیسهصاخ

 باسح ردءلوا كلام ہما اما ندەدر قالخاو افعتساو دادعت ین هيضام

 ہللا هسداردیا تثارق ہرک ك ب هددعج ٴلیلراندیا قوخ ندنمایق مول باذعو
 نکس قرف زول یددع كنب یشمماونو ردیآباذعو باسح 9: هد یلاعد

 یکیدلناعاعس سا را رهاظو اور یددروک هدان ھ مع ہنسکرب ردہاتخا یتعاسو

 زار حا ندعغاى ر Sib دوکو هارلنلوا بلاغ اسد لڈاز ندروعش "ی 2

 رلتهژاب غ > هلوا ۳ ءاز قیتبشحو مان ینھذ رآ هاا توالترلندبا تیشحو

 ءاعسا هلبا هزمه هدنرخآ و یرسک كلاد یت وکس كلا یغض كيم ( یدبلا)

 راهظا هدوج و ندمدع یئعی داحا اھلثم قبس ریغ نم یان اکر دندیتسح| |
 قو. سم شو ءادہا ہداحآا نالوا قوس یل ار زر دەس ەم یجدیا

 ہنیرزوا طب كنوناخ ہلءاح یفدبم فب رش مماوب )زرد هداعا هسیا رواوا| 8

ÇÊهرک ز وُدط یمرمکب هباور یلعو هرکی رکپ كکكرەدیارپ ود ہلیغمرپ تداهش سوز  

 یکیدمەدیا ہنئاعم ہدااح رهاظ ردیرنشم یعاسو ید یللا یددع كس رس

 فوقو بسک هتفیع> و هنک كن هتسذ هو هدهاٌنمداب ور صاخحتو بحر وی هد

 كابعو یجب كي ) دہعاا )زر ص ییدلوا ندُس نت اَت عارف نو 2ا

 هکر دکع د مدعلادعز تادوحولا e یماسنعم ردد ییسح ءاعس| ال رگ

 یجب دلوادیعم نوا ق قلخروشنو تعا و ید نوعا داجباو قلخ ی امت هل |
1 

 ےن و رهاط الی 3م 3 قلا اودبب یدلا وه )۰ هع رک كى 1 ه>ارص ا

 کم اوبو 1
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 كط هلتړثح یراک داکمدیآ هدحا ناد دان لح لی اعتو هراس قد مهنادب

 م هلع ناط ال یس نذلا هداسع ن هللا انلعح رد رلح راح ندنبکح ۱

 ( فیرش مسا وب ) یهتا ناف رعلا تاماقم ةورذ ىلا نياص اولا ناطاس]
 رک كب یوک هعج ره مدآرب ہلعلوا همزال تبالو توبن یس هصاخ كيلوإإ

 || لا دت ولطم لاعتو های" ہلذار هسابا تموادم هتوالت و رک ذ وید لیوا

 یوخ داک | هساوا یس هبض مرض "4 راج دوخا و هحوز كن هنسکرب وین هلوا

 هدزح ورځو لوخد تقو رهو هاا رک ذ لباد یی رش مساو هدندنع

 کج ہدیا حالصا یرلنا یتریضح لالا وذ ہللا هشا تم وادم هرکذ|
 ندباتعو ادم هرک دره یتعاسو یااقرذیددع كةب رمش لو مساوی و

 0 "هر ادوروب* یل رط ره اسنطاب و ارهاظ الم یاد و الفا یردق كن ہن کا

 1| ین ہلوا ناشد رپ لاستم یادبخ ندان یساععخو ادےءاو لوخد تالو

 ||قا وا هللا لوعذم نع لیعف ردند ینسح ءام“ا ( دی لا ) ردلوقنه و یو

 | قسم هاو دهس نالوا لږج فص و هکر وتلواربسفت ہلبادو ہر زوا
 اهلل را دج كنيدابع ادہاو دیج نوکس# و دنکالزا یترضح یلاعتو ردکعد

 || رک ذ ہلہبس لواو هلاکو ولوو لالج تافص دیج یانعم هلئسح قلوا دو حت[

 ]| هکر ددی سو فی رشتاذ لوش دیج۔ندھالادابعرواوا مجارہپا:غت سا ندنب رکاذ ا[
 ہلا فصو و ہلرادوج ب وشه غنم یسهلج كنلاعاو قالخاو دا.

 ۱ ببح تاصع مرح عبس ەش تاق ولو دوو تادوحوم رقه یفوضوم

 سو هلع هلل | یلص یف طص١ادح تٹرضح ادخ بو, مرګ یو مرکا

 || یی دلوا دوج یرافب رش مسا ۂدئاوع“و تار وتو رو ز تح بواوازہدنفا|
 || ندنامضح الگ و الراو مالسلا مهیلع ایغاو لدر ر امو ردلوقن و یه

 | راد2۰ ینیدنل و دج۔ ندنرالا وفاو ل او قالخاو اقع یزاررب ره ید

 بانج قا قلطم دج ہلیسح قم ال وا یلاخ ندصیقنرب هدرا هسا دی
 | تموادم (ہدیچ ف رش مساوب ( رداد ءهو رھاظ کوھ العو لج یقح

 ندنس هصاخ لوصح هرثک دءاح ہدنلاعفاو لاوقاو قالخا نوعا رلندبا| |
 ذس اک یکی دكا وص نوا دان نا وا شتا ایٹ رم الک بول وا
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 نوح راقدلوا قة هلا نطاب میکح مسا مکحو رد ناب فیش مسا پظم
 ی اىافمَخ نوعی دلوا ید ہرانو ارسرب سو رد راف رشم سان نطاو
 رک رده ااءایلوا اف ال ( هلل ار اخز )رار د ردراج رخ ی ریه
 ۵ انانض)رابا ےناو عفر ندنرارز وا یدابع هلی ارلتا فرط العو ل> قح

 رهاظ هکرد هیفوص ةیلع هفن اطر ندنام ارکلا رها مارک اہل وا صاوخ

 نوع داوا یرلتتص وصخ هدتید وع هغح و تدار و لاک یرل_نطاب و
 لوخد لر و ود رظنم رول عج ره : قرد ( نویبح ر )رلب دید هللا نا

 8 یر رادتقا هتکرح بولوا یل وتس بک لقرب ہران و هدف مث بجر رهش

 ( هلل انها )رولوا فرطرب و لئاز هروک ذم تلقث ردق بج رلارخ او زاملاق

 ایکرد میناصبس تایلحت 'لاسحم و هل "«رعزرب فورد لف رش مما هبمالم
 هو کو جات نوه الوا نایعو فقاو ہنی رالاح ناهج قاخ اذطاب و ارهاظ
 'لکش لند تهب تانيه رعیغز هس ؛اراید:اوا هدنفابقو هلا هنرهبویلوا ناشوپ

 دواد حش ) ندنویھلا یالع رابک )را زال تروصو
 (ماظع غار یهراق

 یب رش ثحب وب جد كنت ارضح مہرارسا ہللا سدق هر اس مارنحاو بجاو
 ادہادح ادعب ادجاو یلوا هبترح ندھللاء ایلوا بنام هدنرافصولو فیرعت
 نیل املا بر بیبح ر ورس نت نکا راھج ہدعبو نيمار ہدعبو تببطق

 زعرلب دنفا نیا مهبلع لاحت هللا ناوضر ہم السو هیاع هللا تاولص
 ملفا یرب رهو نیظذاح یب ع.س ملاقا ہدعب و هعب را لادہا تک قاره

 هرشع ,ابلوا وازثم هرس نم رع ہدےعل و ةعیس ءالدب نالو ۱ یی گنا

 ا نوا نکا کاح از ا یلمشم اکو رشد یا جو رر رک ناو

 زوفط ناسفط یرهاظم ینسح ءاعما هدعب ونیعب رالاو نی رمشعاا لاجر
 نیکد هتمايف رانو هک ایلوا نالوا ءامسا رها ظم ةي ھجنراو ہشقلا زوج واو
 باوا رزق هدلام لدملالسییع نامزره قرهءاوا ناص نو هدا ز یزددع

 ہلبسح هیهلا جت روهظ یتارضح مهراربسا هللا سدق راس مارک ءا دوا

 کدحومنینهوء .یایلصو دابعو داهز یحو یسهلج قرهلوا ہدایزو ناص ةن
 طعف بو اوا هدنم <X ك٭ رکا ٤ هعرلح و معظعا بطق را ےل وا ہدنس دہ ی

 دارفا )نالوا لداعم هم هب رح ادعام ندےتف الخ یر هر ند لک
 تمہ ERIS RIESE CEE EESTI IEEE اه
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 ین سست 2 <

 0 یک" ینیدلوا لض افت هليا هیهلا تاص اصتخا یسیضءب ندم السلا مہہلع
 م كلء.اَهعرھ هرس قلوا یراعم و دب سه تواغفت ید ۵ لر ارا ایل وا

 ی سر سنا وا و4

 هلج زا ردرلشهروس ااو تراشا نغید_لق فی رعت هلا فی رش مسارب

 رچسالا تب ربکربک الاش ایندلا جاش حش ادخرارسا ففاو ( ایلوالا مخ)

 ی وص ندنرلت طح هرس سد یب رعلا نِانیدلا یح بالج رفصالا سم

 نالوا ردم هلبش رش مسا نوغ بواوا بط نددارفا هرز وا یییدلوا

 یادو ہا “قح هدنامز عیج ردنانلای و بوہح ناشلاولع تاذر بطة )

 تایح بس ہا اھج قره وا ییهواوارظاره ظ۰ كنرضح ہنمظع تاج

 ایسنا رو رس ترضح ماقم لصالا یف یربک تریطف ماسقمو رد 0 ونعم

 مان رهظم نام ز بطق بول وا یفوالا هللا تاولص هلع ٰطصا د
 بطقو رد یربکت بب طق بانع بژان هقالطا ثیح نم ہلغلوا ہد جم تقیقح
 اکا "یبنلم ہکرواوا جج نامز لوش یقالطا ( ثوغ ) ہنہرانرضح مظعا

 نوا نيم تقو ثوغ بیعت یدعا ہلوا لوبق نب رق ی۔اجر ہدکدلہا اجر
 یسب رب ہکرد صاوذلا صاخ درع یکیا ( ناماما ) ر ول وا شا وا صوصح
 مم ی راظنو هدیراسب كنوغیسارب 2 هنوکللد e یرظذو هدننیع كى وغ

 هددوحو ورس كناارب ز ردپا فالس یراسو ماما تاذ نالوا ثوغ رد کلم

 ندلاجر (هعب را دان وا )ردلضفا ندنیع ماما هل ٽه جون و لک | یسهرباد

 یر ره و راتاٹ هدهعب را نابح ل زانم هکر در داهن لاب نادر رفن ترد

 تاذ رفن ق رق ند ههو یھ تما صاوخ (لادبا ) ردرلم اق هدلاع هشوکراح
 یسی رپ هلن مافم هدا لافتنا هئرخآ یر ندنراچیا بولوا تاع“ کر الم
 نام ود هلا تٹح او ظعو مارک تودو ر ول وا ےیسا لدہاکاو بصا

 د ر دد 2زس( ارم ) ردراھج وتم هحالصا هاوص هار و داشرا ین سهو
 ید مارک تاوذو نیفش اکلا ضعب دند بولوا ندایل وا نيب رقم ایفصا

 زا هللا تبدام یت الح حالصاو سان لاقنا لج ہکرد د دص قرق
 ردق ول یرلتم دخ یری بوا وا فرصت هدءلخ ق وهح و ردرلل وفشءهو

 زرد زاععلا یف رش٭ ہران هکرد ایا ةيفوص لاجر ددع یکبا نوا( اق )

 رلت وب و لخاد هدهللا ل و دیفوص لاحر نالوا ددع زویح وا ابش رایضعد و

(“1) 



 هک ۲4

 رهاظ هلهحوت هدد وعم فصوو هددبع فصولو یانع:ندروک ذم ریه
 یالاسو تالاس بوذح قالطاو هک هنلوعس كن الطا لو هددبع  هلک ردیلجو

 ماقمرکا | هلغلوا الوم بولطم هاکو بلاط «اک لو ینعی ردانعم لماش هب وذح
 فوقوم هش رپ ی الو ہلکا مدقن یئکولس یسهبذح هسیا رولوا هدب ولطم

 هسدارولوا هدیلط ماعهو رد هلزا نایسحاو هبهلا هبهوم در ںویلوا ا

 لا هبهلا قالخا هدهالاب ہلیبسح كم یدقت یپدبناجر ڈبڈج یراکولس
 هبذجو رواو تە قالطا لو هدقدلوا یداصم همدا ةبذحو فصتم
 نالوا هیدج تقیقح تاکشم هکردبناذ تایاحت د ونوو ر یرلکدید هیاجر
 هدقدنلوا هضافا هبلاط دیرح بلو تآرص ندلیگم خ5 و لک دشيم رظن

 بودہا تدارا رادنپ نورکی ت لا ںیم دبع م ر>الو ادپ وه تسارهار

 ساندا هلسیا موهوم سه عفر قح "هب ذج کن وا میاست ھقح

 كن اعفامو اند بوا وا ارعم و اربم ند هب است تار و دکو هیرشب

 نایعاقرهلوا نایع و انش ور ہدنریصب و رصب نآو ني> لک ین یسانف و
 ہلیا تیمویق تفص بودیا تسااوم هلبا یتاذ حو تدناحم ندناسناو ناوک او

 اتا هلا تنسو ع رشو یاصدا ےل _ھح تعص تالو ارز روا وا یفصتم

 یخولا نود هکردفرصن هلهج ورب هدقلخ تالو ( لصا+١) ردفالتاو
 هلةح ہدقلخ هکر د رومأمهلیا یش لوا نطابلا و ماهلالاو فشکلا ثب>نم

 دوحو تاذلا و ةقیفحا ثیحنم و یناف ند دوجو و سفن بول وا ف رصتم
 هکیدلاق ردناف رداا یف اف هکلب نابعالا یف انف دارع ندانق و ردا ہلفح
 ثیدح ینیدل وا ر وت یت الاک بلغا و نطاب ینامارک تک | كتما یب

 رهاط ییبدل وا ہدن اکیا لے = نا و ٤ ار دا اعیچ ی ران اسد ناش و

 یجاص تمارکو فشک هدرصع ره یبقحشا لها دنع هد هسی نابامنو

 هنرس كربم؛ رپ یرب ره لرلنوب بولوا دوجوم تاذ كيب ترد یمرکب ذوب

 ءولصاا هلع اہاھلا!لضِفاو ادنالارّعف ترضح تثەب تئارو و و ثراو

 تما هیهلا رارمسا نالک هروهظ ہدنا هنس كىلا نالوا مدقم ندمالسلاو
 ابد دنا نایو نفیدلوا ثعان :a سا وا دوح وم ناره ۲ یس ا ههو ص
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 العو لح قح غوا همان تردد نالوا ہا لاک ٗةحرد یسەبن رم ناعم

 یسغن ودنکرلزاوا موادەو لوغشم هرکد یف یش مما وب )ردب وق هلا اذعمول

 مان توقو هروزو خب ررش ردتدننهطاج قلوا یوو دن رارزوا یمادعارتاسو

 ف د ریش مہا و ر# وا بودہآ دزو ید راندبا قوخ ندرانو

 ست

 یهتنا یدلبا تقبس هجربارب یصاوخ حد ہدلیکو و مساو یا نوازوب یددع

 همان تردق ترد ارب ز رولب رب و یسانعم ٥ وه ادیدش ردند یسحءاعما (نیتلا)

 حانح هسس و هدام هدننوو یلاعت هللا نیتم یانعم ۹ هلی وشردبا تلالد هن رزوا

 هللا نا دیریام مکح و ءاشیام هلن الدهن یٹیداوا باا هوجولالک نم بویلوا
 هنا درک ادیمهصاخ كه رشمماوب ) ردمولعم هلبا نیت! اهو هلاوذ قازرلاوه

 بلاغ یلاعت هلن | نذاب هنن یار زوا یسادعاو كمر و تناتم هدناعاطو نادابع
 هبنبلافیعض نایلوا د وس هدنس هم ردق كج هر زما ییغوجوح ردکعا

 ندەساک لوا بوزان هبهساک رغةولاپ رب یروک ذم فیرش مسا نوعا رلنوتاخ
 صف رش مسا دو یکحمدنارشکت یدوس یاعت هللا تو رل وسا قس

 ندناظو قالخا كنودنک هنسکرب ردهرهز یتعاسو زویش! یددع روک ذم

 نوعا ان لوصح هجاید و صالخ نرو و بطغ عقد ہهاوا راع

 ردندییس>ء اما (یلولا)ردن ورم یک هدرا افر بسك سابا ماو د هتنار ق هج ددع

 دن اق ول میچجانافانآ عطقنال ثیحمو لوتم هنسیلک كعبالخ ر وما یسانعم ا

 كمدارب ہدنغل ردکع د یطعمو ره ظع یناسحاو ماهذا هنیقت» نینمؤم اصوصخ
 صف رش مسا ءان هنکردلند لو هنريصت و نیعم و هدد دصو راو هن سود

 هل ادجر یلازغد ماما) رونلوا ربسغت ید ہل رانعم رصانو بع روک

 ترضح کد هن فیش ی و ندهللادابعو شعا رابتخا ییانعمو یلاعت

 دهللا ءادعاو ترصن هب ەیھلا عاواو تہح هنرلتسود و هلال طاود قلاخ

 هرز وا یرلش رعت لكنفهح بای را راس نکلو ردشهروب هدا توادعو رهو ۱

 قح بانجو یلوتهتیرحا كتنرضح الو لج قح کرده سک لوش یو
 نوعا كمردشب ربا هل اک غلیم كرهدیا یر و ظفح ندنایصع انطاب و ارداظا

 باکنا ل یذلاهلایاونا) یل اعز هللا لان اک هیمرب و للخ هلی نالذخ ہی ەسکوا

 س ( هیلع هلل ااو دهاعام اوقدص لاجر ) یلاعت لاقو ( نیلاصلایلوتب وهو
 یس زم



 کو

 كر یل عو ییسهدنا ہلا لکوت یاعدا هسدارواوا عوطقم ندنبابسا لوصح

 هلک وت للشا ینا هوار وا وا هنونظم بابسا اما یک كلا كرت یعاقو ندی
 رفاسمو خایس نالوا هدنااس و یداون هلفاق الب زالوا مارح كلا كرو ضقانم
 ہرکصذدرازغاو داق هی ی ولا لضف بويا داقعا هنسریخز و دازہکی ک

 ہی رلاہا داز لج ہرزوا یتییداوا نی ےذ اص فاس تلس هکلب و منه یزاوج

 تاربدت نوا باسنک ادکهسیارواوا دموهوم تایسارک او زاوا لئاز لکوت
 ردهزال کلا عر" ییابسا لوا هلبا لکوت طرشهدنروصوت یک یصغتسم هد هقیقد

 هنیرزوا سا ماوعیسهلج كناهتو الکلاوقا ناتاوارکذ ہدہاب وب هکیدآاق)
 رب ترضح )رداکد نوعا ادخ هاکرد نیب رقمو صاوخ تولوا !:-ء لوح

 نایعادبیسو راد کا 8 فروش یوم زد م روپ هرسسدو رعکتید

 هنابس الا برسم ہدلاح رھرلنا هکتار یل # ناهج یاهسسر لددهز یکم

 ترک بور لن ےس لا ال رد فانا عملا لیتو دعوت
 ی الیصفت ر داكد ناب جات یییدلوا هنسن یرمغ ند 2> هدنرا هبفاص

 کزم نالوا لات كنءرسسدقیمور غوا فرما نالوا بااط ہغمالکا

 تل یکو فیرش مساوی ) مهفاف هديا نعجارح ہفیطا ب اک مان س وفا

 خر هلفلوا هیلبو بئاصم عفرو هورخاو هوند تاب وقع قن یس هصاخ

 کد قوح قوح هنسک ندا قوخ ندرلبش لاثماو هععاصو فصاع

 باوا هی ودنکو ل: وګو فرص ندنا یراش لوایلاعت یراب بانج ہسیاردا

 ردهرهز یتعاسو یتا شما یددع كه یش و اول )ردا جت قزروربخ

 رفس دادعا ۾ هب رام یو 4 نوعناصوصخ ندا تقفس یرک د

 ناخدج ناطاس حجم اویا ترضحو ردبجوء ییرصنو رعط 1 ارو هدارعو

 حش بانج نانژوبهدننو اعم هدنماکنه حّ یلوبعالسا هارت باطو هیلع هللا هجر

 ینید-اوب لوغشم هليا توالت ییرش مسا وب هرس سدق نیدلا سش قآ

 هاش« دوحولاب>او باذجح یرسف ردندیعیاعما ) ىوقلا اک ص

 قحالو ضراعناص#ن و فضا ودنک الصاهدنلاما و تافصو نا د یرمضح

 ,یاصفا كيوقو ردکعد ہوەلاوذ هس هح ردزعا سم بعد ھ بضصذ تولوا

 e ےٌّس
 ف
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 بناجوعضو هنحما كالا هک هدفی دغاک ل وا هدر تقو بوزاب هنسهمب را

 ردیا تدافک یرلترمضح لاعتء یالوم یئشیا مهم كن هنسک ندیا عفر هيام

 هن نالوا عیاض یسهنسنرب ہر وک هندباو ر هرس سدق (ینوب دجا حش )
 یبش نالوا عیاض یخد هفاروا طاس واو رب رع هدغاک ترد ینی رش مسا وب

 بجاو ینتجاح كلرهدیا رظز هیاعم و دم ی رللا ہدلیللا فصن بودیا بتک
 رک او روناوا در اکا یش نالوا عیاض هسلبا لاّوسو بلط ندهناشلج امت

 رولوا قرص ہلا رک وزرم 209م هلا ہنسا وارخ ندا هسا زاملوا

 یظح ندقح فی رشمساو كموم دبع ردزکسزوب یددع كف رش مساو

 ردك لافتشا هندابع اصاختو اصلاخ کكرەروکل طاب سفنو قح ینیملاملا بر
 هنسودنکی شیارپ كەدآرب ہدنغل ردند یسح ءاعسا ( لسکولا ) قفولا هللاو
 ظفاح دوخاب و بواوا ترابع ند هسک یتیدنلوا شرابس و ضيوف هبلکلا

 یسانعم ظذاح ف ولوا ل وعُفم ینعم لیدو هل را تعا هلا لکوم رد ہ:ساعم

 لفکاوه ) ہدنابب یلیکو فی رش مسا اشم ضعب ردلعاف ندع هلی رابتعا
 یرضح ہراش لجیقح بانج زد شد (صا لکی مھا یفاکلاو هدابع خاصی

 از ثا ی یودیا یک هنب رالوق هدرومارهو لفکم ہنیراحماصەو ما هابعروما
 ردکعالکوتو ضیوفن اکا ی رومامیج۔یظح ندعماوب كنم هدب نیغلوا
 ندننب رم تاجرد هکلب و ہلزنمرب ندید لزانم لکوت هک هیلوا نخ هرکتم)
 تیحنمو ضماغ مهفلاو معلا ث.> نم ہد مالا سُن نکل بواواه«ءفرهجر درب

 مظالم یابسا ہکردوش یضوغ هجو مھفلا ثیحن ہردیشرب یل 3شم لمعلا
 هسدا روناوا دعابت ہيلکلاب نداساو نمط ہددیحوت هسدا روناوا داععا اکاو

 القعو عرشو دیحوت تایضتذم نوکر ولزا حدق هدحرشو نعط ٦
 ہللا قدافح راونا ہد هوا لکشم قغغ یلکوت یانم هله> و یتففاوم

 ایلام هلا هجر لرهاظ لها مالعا یالع ندا لاشک | ندیهاا لضف
 لبابلق نانا یک كنهلهج ضعب لکوت یانعم ارظن هنبراءاهفاوالما
 هرضرا یو ر یکت اقام هقرخ بودیا لیطء و كر یک هلیا ندبو یرسدن

 406 قیر ان كاکوت ) ردمارح ہدعرش تروصو ارب زردلکد طوقس

 9 هک وش ر ول وا رهاط نادرعس 4ں ولطم و دصاقم ہل )۶و یک ا



KAYنت  
 د.ھش هسا زوزلوا فاضم هب هرهاط زوماو رخ هسدارولق فاضم ہی هنطا

 بد رو هرو ملع ین اعم دیهش ی انعر ی انعم یلصاح رول, رب و یر نعم

 نالوا ل وتوم هل لیس یف هدعرش فرع ( هداف ) رددیدب و رهاظ ینیدلوا

 یضاح تجر کال هنامن دوخا هل سع ینمکح كنف الطا دوش دمدآ

 نیس وا تب ہللا تثج كنا یر هک المو قرضح العو ل> قخ دوخانو

 طقاس ہرزوا ضرا ار أتم نح ہر زوا دیھش دوخا و دهاش هدنص وصخ
 كل« ملام دوخانو هدنز هدیهلا ر وضح بويعا تاف و هک ان وکد وخان و

 یمهصاخ (كش یشمساوب و) یھٹنا ردنوحماندنکیدایا هدهاشم یتوکلمو
 هحوز كلذکو ندنس همح تنرصاع و قاعداو تح ع وجر هقح ندلطا
 هللا نذان هسنوخوا رک كس هن رز وا بولا لیقرب ندنس هیصان كنهیصاع
 حش )راشم زا وید را رربک هتعاطا رب ادو راردا تسک لاخ حالص یلاعت

 یس جك هطاصرمع هحوزو یصاعدلو کرد هل وش هرس سدو (قودچا

 هيام" تع“ ینشاب و عضو یب رالا یکبا هنسک نال وا یا ورک اذ هتیرژ وا

 كفن رش مساوب )ردیفاک هنب راحالصا هسید دیھشاب هرکرب یرکب ہللا عقر
 نوعا قلاوا لثان هنداهش هسر رد رسم یعاسو زوعط نواز وی> وا یددع

 لال اوذ هللا یربسفت ردند سحءاعسا ( قلا ) ردندنصاوخ لج یت ارق

 تيه ولواو یدباو ی زا دوج وم زغا لوق رفت و مدعو لاو ز یقترضح

 ردظغارب لباقم لظاب نالوا مودعم هکر ولوا كعد ردات هدنتبن ادخو و
 كر اشاپ دجسا رک اش موحعراشهرب و شام یس رهظء (را ضب )
 هلی اهر ز رتو وب هدنحرش هبهلا یانسح ءاعما نالوا یسهدرک ف لاتو ےظن

 ورک لوا ٭ یحااناد یدلوا قح لها ۴# موظنع )رد ٹا یا رمسق و نام

 تابا لبق ینغیدلوا ققح مه#تاذلاب تباث هلن !یدلوا # قحل هتف

 ہدتغارُن **تیاانغا كناذ یدنکهبارمسی# تنااص>ا هدنوکهرک ز ولیت آ ٭

 شالوااضقو لصفو مکعو هش نالوا قفصعو تباثو هع رک نارق ( قح
 قداطم هالا سه و هەن نالوا مقاو و تبانو دوخوم و هة دام و ها

 لامعتسا یو ہدزاازعم یرغندرلنوب و قالطا هلع قدصو هلو قدص نالوا

 ناکرا لدغ اکرب لکشلا عب رھ هکردندنس هصاخ ( كني رش مساو )رونلوا

 لپ ہنس دعب زا
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 ہد دشت وج

 یرسفت ہلا ی وا یاس ۶ نکل بوا وا ك٤د یر و کرافزر هنن ام و

 ناسنا ییها لصتهرک د زرد هللا هللا هدضرا یور هک هیلوا نخ )ردمها
 هک )بولاق یک دسج حور ېي لام هدن رالاقتا هنرخآ اعیج بوياق لماک

 ی اہلل | هدشاغ بولاق هرزوا لاح لواردق هنس ق رق هدفدلو انفدلبا ( لیوا
 ۱ شوجو یا وجا بو ربدغاب روغی ظراغو ضابب یکن اےذا هفطن نوک ق رق
 نس هل جو م هر هل صا ءازجا یب هاذا ءازجا نلوا هد رویط لص اوحو

 ۳ ؟ هسااحا ( ہلیا هنا هحقن ) رکصندنادا لامکتسا بودیا مچ هری رب

 اک | هکرلبا قوس هففوم ہلیتطاس و هک الم هدعب ورد مشنو ثعب هپانهوډ

 (لءد سانحو تعا سا ردم زال ضر# تك روتک ن اعا و هرلنوب رارید شح

 ؛ادا جاو سوذنەکلب لکدهروکهسوفن زکلاب هرزوا ییدلوا بہاذرایض٭ەب
 اکا هدنس هصو مالسلا هلع (رب زع ترضح مک تن )رد ہروک هنعومع

 یندیراج هدکدتا هت اما یریزع ترضح یاعت هللا ینعی ردراو تراشا

 قی راجو ییودنک ه رکصن دف دلاق هر زوا لاح لوا لب زو بودا هتاما
 یهنا رد رو طم هد هد ریس راش و رس ی رحام لیصفت یدلبا احا

 مسا ثعاب ل ر هدا د عضو هی رزوا یردص هد تد و یو هکر )

 هللا ناعار ون یناق كن هنسک لوا یلاعت هللا هسابا تثارق ہ رک زو یت یتفی رم

 گلف رم ) مس ور ردب ںوص یک هدیآ ق وز ید هليا تمک> نر رج

 ند ادعا ی رو شا تیمج و روھ جج قجا ردحوا لیک زوم یددع

 ندا رک ذ هعود چ وا شع كل .ید نوعا قالوا صالخ ند ازتفا و تابه

 تولوا ندنص اوخ لج قح هل وا ناما لئابو تا ادخ نذاب كن هنسک

 ردند ی سحءاعسا هدنزورما (درهشلا ) رداتفا قعاس د ند ِیلامز تاعاس

 هدنلع اشا ع ومح بویلوا باغ هت نر الصا ندنلگ كلام قح یسانعم

 قنشم ند دوهش نالوا ہنمانعع روضح د.هش و 2 ك٤د ردرضاح

 یایشا نطا و (ریخ مم ۹# )رد ہنس انعم ماع ییایشا رهاوظ ہر زوا قلوا

 هدتم ای مول قر هلوا یس ارم ناسا و یک یاد هد ایه مع ۱

 ہلع دل تفاضا صر صه > راشم ر و یتسانعم رد:ګ دبا تداهش ہنیرز وا قلخ

 ااو او لع ہسیا روناوا را تعا قلط٭ هارب ز رد اسم یعوجر
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 كس ران د طظ كح # تا ردهاشا د5 هتیراو یییدلوا نی صرف

 ٭ زال وا باسننا نیکنر هیالوم یک یئلوا بیق ر *یلاعیا نیبب رن ترقغم
 تک تو ہدنب نحوز اصوصخ ہدسان نامە یسهصاخ كر یم مساو )

 اعم لیس هج وز بو وق وا و كن ہن رز وا ماعط نوعگلوا تدومو

 هداممد و هدا زهاشل>ح دودو جج ندا ي كنس هجو ز همدا ندا لکا

 ینسین اسش یاوهردر یتعاس و یرکب ید دعو ینج هل وا لصاح اضر
 بوعح هدئسارا داسعو بوی ہد یاعت یراب دیو لبدبو کسا ہرے

 كنه و« دع ندکرامم مساوی رداومنہو برج یو الت نوا قمل وا حودمو

 ناسحا ناکمالا ردقبو تبحم و دو نوا لاء هللا هند ناوخا یظخ
 ردند یسح ءاعسا ( دے ا ) یهشا ردلومأم قلوا ظوفح ہلا تقفشو
 الءد و اناڈ یساسنعمرولوا یری كف ودعیادّسم رد هدب رب دقت روی تو

 ی هلام ا دوخأب ردکعد یحاص عساو کاو ہلماک فرش ءاطعو

 د هلبا ناسحالا رش ك اباطعاا لسی رد ہنس اسنعم مرکلا عساو قر هلوا

 ردربک عماج یم رکو باهو و لج مسا فب رش مساوب ار زردراشۃاریسفت
 ردنر اهطو تل الج لیصح انطاب و ارهاظ هدر وصو نادبا ماع ین هصاخ
 ندا فوخ ندماذج ضم و نالوا صربا كر ها ز وام نسون ینس

 لوا ردیشب نواو یدرد نواویحوانوا كياره ( هک ضد مایا )رپ هتسک

 تدارف هک وح یس ر مسا رګ هریرلتو و راطا بولوا عاص هدرلنوک

 ندماذےج و رولک ر هب ودنک ندص رب و ناسا تازاا هلل | ندا ھسارا

 لئاز صرب تاع ندمدآ ندیا زواح نشان یللا ردشلوا لفن ویدرواوا نیما
 یتعاسو ید یللا یددع كعسا و و هلواهل ب اکر كْس رش مسا وب رکم زلوا

 ندنصاوخ یارق نوح قل وا ون و ہل هد لا نسح رد هرهز

 ردینم هر ز وا م بولوا ند ینسح ءاعسا (ثعابلا )ردلوغنم ی ودیا

 تا ہدرشنو شح مو نوعا با۔۔>و لاوس یرلناو اه درود یس انعم

 ناعاو رلن وساوا لتا هامطع ناداعس هدارح دوخاب كعد یی دارید بودیا

 ثەب یم الساا مھیلع مارک لس ر هب هسا ا نوعا راتو ساب یم ال ساو

 نوچما رانوسلوا ماق هدن اعاط و تادابت یودیا لکا دوخاب و یب دبا لاسراو
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 و مزالو طرش هنموم درع سا رد: و ص یوم كےج رت نکروتاوا

 (مساولا) ردکلیا تباجا ہلشزاونو فطا هلئاس لاراب ہیەبھلا رعاوا الوا
 تف وس مج ندا ور ا لو یدو ۱ یر ردن٥ٰی سج ءاعءما

 لماشو طرح ییایشا لج یلکو ناک یناس>او دوجو اطع یت ولخح قازراو

 نیم ارس ندرلض هوا دسحو دفح یسهصاخ كعاو فب رم مس اردگید

 تعس و حد هم ادرک اذ تولوا تیفاع ردص هپ هعس لوص> هلا نعادقو

 رد رو یتعاس و یدی زولواز و یددع و یلوص> دايم تبافکو شا«

 ضا نالوا ملم مساو ردب و ص ییددلوا روم نوید نو رد بارطضاو

 دوحو ناسحاو ماعنا هش ر ز وا یدابع ةفاک قحشسیرغو قکس ناطء

 دیک ا وذ بواوا ند ینسح ءاعما (م کلا ) یهتا رد هابهذ یہ یرکو
 کج ی ره ی ےک ماما )رد ہنسانعم اج دوخابو

 هدالاب یلیصفت ردا ف رعد ود ردکل# هلا مولد لضوەا ياشا لصوا

 باب جو یه اود عقد روک ذم ف رش مسا ا ریشوا ناب و را ذ

 تاشکا یت ارق هما روک ذم ددع ردرو یتعاسو ید ناسکس یددعو تح

 (عارصم ) ردہو رم یعسج هلوا بیس هنصال_خ و هد ازا ندع كم وع

 ردد یس > ءام“ | (دودولا ) یهتآ 9 رداد سرا وار قلط٭رداق مکح

 یراى بانج هکرد دارم كې د ٴدولاربثکہدلحو بولوا ہنسانعم ېڅ ہدنغل
 روس یر نوه 1 عیج رس ی هم كن ر رش مما میحد هاش لح

 رداوټ ید دون  هدابع ردة وہ ههش هنعد دلوا ردیا هناعا هدیاب ل وا و

 تارضععهدو تراده هاوص قدر طو باولو وان لاصداو فرو

 هم ال او هواصاا هاف لوس ر لدا قع ودو قحاردرهاظ ندنے اما

 ہن رلیھنو یھا كال لاو ٠ واصلا هيلع رعدنفا هاستلاسر ہلغلوا قاعم هلعابنا

 ماسقاو یودیا مو رح نده الا عرايا تعبا اکا هلا ءاهتنا و اما
 هدیدر ولو 8 ود حج ور ہدزرغاجو 6مو ہد و وم ہدنسودنکی بیلک لس

 ءواصلا لضفا هاك او هلآ يلع و هيلع ةمالا عیفش و ةجرلا ین نالوا

 ب ودیا تٴدومو تبح هدا ز ند زم ددام و ردپ هنب رات یضح ةيڪلا يک زا و
 هزع رزوا تدناح ندرهنسذ یراقد روم یهنو تعباتم هن را شما رپ ره

(۳ 
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 ویدردیاافلا ینمارکا كنهنسک لوا هسان بولق یترض> نجر میحر بانج
 ینغیرقف ردرهز ییعاسو شعزویکیا یددع كف رش مساوی و )راشمزاب
 نارد نوعا اود هنالوآتعسمو افح راحودو صالخ یودمو تو ہاونانو

 ما رک اہوجو هقاطلا ردو لع یطح ےک كزمَوم د ,۶ندیون و ینیدلواندن سہصاخ

 یهتناهلوا قالب رک ی لخح یتکردکم | یس همارک | لا سریغ نمهسان هلا

 هکر دراشعد ناب .ھکنو ظداح هدنربسهت د ردد ینسحءایس | ل مد كنار قیا .فراا)

 ءاعسلا یئالو ضرالا ین ةرذ لاقثم ہلع نع بزم ال ثیح ) یاعتو اھ“ قح
 ینسہلک كنابشا قر ہیلوا جانح ههبنمو ربدم ربہدنکاماو لاوحاو نامزا عیج)
 ید دمقام ہدلدنعەیفوص هيلع هقفط ردیحم دبا تسارحو ظف>و یم روک

 ملطم ہنی رزوا یرللوف ماودلا لە یترضحیاعتقحیدعا نیغلوا ہیانعموب

 ادوبعم تبوقع تاوطس هدناقواو نامزا عیجو رکفنو ہظح المدبع ینغیدلوا

 ہلیا لاغتشا هب هظذاحم ینفرط یراب یاضر لاحرهب كرهداقوخ ند قح اب

 لام ظفح یسهصاخ كبیقر ( فرش مساوب ( ردمزال كلا ہسراح ینسفن

 ربدق یالوم نذاب هسابارشک: ینلئارق هنسک نالوا میاض ی ام هلغلوا ,لابعو
 هسوق وا هرک یدب نالوا یفوخ هن رز وا نینح نالوا ہدنطب یساناو قلوا

 لقا هنسک ن دیا دارع رفس و قغوط هلل وھس هذا و یلاعت هللا ةيانعب
 تالذک ۓرەدبا دیمضو هی وب "لردصحمت یدتبا قوخ هنر ز وا ندندالواو

 ول و لوا نما هدصوص> لوا بودیک : یتبشسخو فو> هست تث رو هر ؟یدب

 یوالت نوح رخ ردب ریشم یعاسو یکبا نوا زویجوا یددع فیل ےسا

 ( مکلبجسا یتوعدا ) یربسفت ردندیتسحءاعسا (بیحلا) یھتناردیو رم
 ینیعاد ءاعدو ہلیا فاعسا یلئاس دارم یلاعت هللا هعساضتعم یع 7 8

 تاحاح ردکید یجب دیا هلپ اضم هلا تیافک ی رطضم ترور و ہللا ت 0

 را ! یاحاح تیاقک بابس او ىىدلب هل دل زا ع مهلاوس لد 3 نجات م

 ردبا لاضفاو ماعنا ید مدعم نداعدتساو ص ادو اعد ندلحا ىكىدلىا

 نراحا عرسا ءاعدلارک ذ عم ھه والد عب رس مم ہا یس وص اخ (كش رش مس اوب )

 !هدهالاناما هسانا تئارق یدهنسک ندا قوخ ندیشر هلصف ندنغیداوا

 اعد نوا نی راد تکرہو ضيفو روما مھمربردشب یلا یددع و یسا وا



 راددروب ox: E ثید> مالسلاو ۃولصاایلع توب : باتچ ولد ردہازنس

 لاا بے لرج هلن انا )ررید یواح هب هر ذرب ندەلاض قرف هبب رغ)

 ل ولح هنروص لزوکرب ره یراّیرضح یلاعت قح هلاض قرف لوا نسانعم)
 زردبا هدهاشم حزب هدراب وح وازو لزوکررتسوک هدنا یی ودنکب ودرا

 تحو دافنعاو« ۰ ندلولح یراترضح یاسمن و هناهسقح اشاح رار د

 لانا هاش رع قلط٭ ما و قح عدق تافص و ول ةعاحلاو ةنسلالها

 هر طقرپ کردیا سم جاتحاهنو بسه هتیهولا ناق واعو اس ندلاصفئاو
 هدر ع نالوا لاج نسحو بو دا لولح هر درع نالوا ق 4۴ ند ریه

 تاک دوجولا بج او تاذالابولوا لاوزی قااخمنسییص نانلوا ہدھاشم

 مساوب نیمآ هیلبا ظفح یزم هلج ندهلطاب داسعنعا محرو ظیفح ںانج

 الرج فی رشمماوب یغ>ندوب ءعدبعردجوا ناسکس یددع كف رش
 هرگشت هنسهبهلا ناس>ا و من ِكْهلاخ بانج هدا ول تب رھظم نسل

 ر واوا هدریدقت می رک تنا ردندییسح ءاعما ( ع رکلا ) هلل رکشلا ردندنیلثاپ
 فو هلدع و دوخاب یبا اطعاو ماركا هلیسوالو لسم رغنم یرسفت

 هدقدنافصو هاش رعیران ثرضح ه).امرک ارب زر عد یی دباوذع یندیعوو

 نالوا رهاظ ندا هسالغصو ناسنا ر ونلوا داره یطاو ماسعناو ناسحا

 رولوا دوصقم هدیدنسب لاعفا وام تحاسو وعو مرکو هدیج لاصخ
 بویلوا ندننهج لوصا مرک سب زانلوا قالطا می رک ہک دلا روهظ یرئاو
 یس ەر ها ( مکیفناهللادس ی مکم نکا ناو)رول وا یش و یاد هکر

 كن دنلوا قالطا مر ؟۱ دمدآ الا فصخم هبا یوعتو عرو لاک مک و

 سشاكنهدو ا ثرابع ندەدوجح لاعفا مرکد کر ردول عاهل ا یهجو

 ید هوجو قرش و لعف نانلوا دصق هوجو فرشا ہلیسیودنک یزعاو

 هجو ہلا لاعفا نساح هنسکر هلهلواهحو نانلوادص ی را یاضر لبیک

 هتشدا رولوا مرک او ونا مرجال هساوا بلاطو دصاق هلبلاک یب یھلا یاضرو

 العفو افصو و اناذ لال اوذ هلن ایما بولوا ناہع ہدنروصو) ناسنا مرک
 نغلرا مارک او مرکی سهصاخ كركم ساو ) زرولس ہی واو زرد ردع رک

 دسلا تموادم هغه و وا لر هديا تئارق و رک ذ هدک درک هنشارف ھت کرب
EE ہام تم BS 
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 مقاومو لیدبن ہغلذاش عو لب وح هتفیقح یزاحم رد دیشروخ یتعاسو جوا
 لاوحا عیجو لوقنم یودیا ندنصاوخ "هلج قلوا صالسخ ندەکلھ٭

 ہدیج قالسخا ہرادیا یسەلماعم ۔ھقو تباھم ہنسفن هدنلایفاو ل اوقا و

 ہدنخآ رد ههیشم ةفص هدننز و لبعف لرج مسا ( لبا )ردلومأم یروهظ
 لبج یمدآ ین یترضح دودريلا بجاو بانج ردکمید لزوکو لاج نسح
 بودیا یل هلبا یلیلج صن ( عوفت نسحایف ناسنالا انعلخ دعا ) هلا

 هی رش مسا لوا و راهظاو داتا هلبا قلخ لاجو نسخ تروص یناسنا
 لاج * لح هدنفولخم دبع بودیا نال ر و لیچج مسا تکرب هلیاتد رهظء

 ی راک درورپ عنص لوا بودیاراثن ہنی رزو! یدابع عیج یت وب ر تردةوعضو
 رداق بانج نادارب بودیا قلخ هلیا لاک نسح و لاجو قولو هدها سم

 قیفح بوبحم و لالدتسا ندب وہح زا بوبد ردآ ز وکه جت ناشلا مظع

 نیراد تمالس هارو ثبشذ هنانسح لاعاو لاعفا هلبالب وحت ینقالخا دنثہح
 هلیا ناجر تجر لڈانبودیا تاتو مایق ہرزوا لال اود یادخ یاضر نالوا

 ییدوص قح هلوا هلرس و ه_ةلوا باتدصح ندلامالا بهاو لاج "هدهاشم

 لاج تب ور نیجازا جرا بانج نامهردقو ر وما مدقا ند تعش اح هیاقبا

 هنع هللا ضر ہری رھوباو نیمآ نوسرویب فرش یزم ہلج هلردهیهلا ل اکا

 جردنم ین رش مسا لیج هد هبهلا یبیسحءاعا نالوا طوبضم ہرزوا ی اور
 ہدنلیلج فیرش داروا كت هرس سدق ربکتسد ترضح رن ہدەصیا لکد

 موالا ) ہکەد هفب رش یامد نالوا ہدنسەفب رش ضس ( تاربےحلا لئالدو )
 نیلاعلا هلن هکر دکعد لیججا كزنسب و( ردتشم)یلظفا لے (ل ا روان سا

 بول د هلج هدنرخآو اد هع اهذحاوم بودہارتس هلی کالج رس هدنرخآواند

 یز هلیسو رب بودیا تس ہاکمرک یس هلج لزغالز فلاح و یزعویعو
 ییبدوفوا و هباع لاد هللا یلص تاقولخحم رورسوردکعد هعا یاوسر

 ( ینء فعاف وۂعلابح وغع کل مهللا ) لا كسب یرتسا ےھللا) هدنزامد
 كىا E هرلئا سا قلوا ر وتس هلا لج زس یہ یدرردنا تارو وید

 كللسعر هکیک ره ہکردشملوا دراو ہدلسم جد مکن رل دیا تس ی ویع
 یی ویع هلج ہدنرخآواو كنهسک لوا یاهو كرابت هللا هسلبا رتس ینیرک
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 دبع ندنو و رد, ور یودبا ندنصاوخ یوالت نوا توف و ثرصا و
 هدننزورما (تدشطا )ردکمر و عفن هارو كا عاج ماعطا ظح كنموم

 یناوو رومالاق ناک لات هم | هلب رابتعا لعفم ینعم لیعف ردندیسحءامس|
 ییشانعم ةععلا مول قبال بسا ردنا اضتقا كعد اھلکر وھجلج ا ا وح

 ہک دیلوا نخ یهتنا ہفاکو دحا لک بسح یاعت هللاو ردراشبا راعشایخد

 کف كنيس بسح و ر ولک هسا ندم بسح یحاص هدتغا بی = ظل

 د ادعت و رکذ هلی رط تاهابهو رف ندنتهج یدادحا و اا كنرشکرب
 لعفو همرکو هلمو دو هلانم و لام لوق یلعو هرخافمو نساحم یکیدلبا
 (هریدنعرایضعد ) روناوا قالطا هحالصونسحو فرشو ولع نالوا هدلعو

 هب هنسک نایلوایسنولع فرشودح نکلرد هنسان»م فرشو ددوسو بس>

 ناسا یسهضاخ ك رش مسا وب ) مالسلاو ردلک د کک قاوا تفص

 ند انرق دو ر اوعحهووک نی غا وانینما عاقبا هدننس یرابحاصاب رقا و

 ندسرج مول هنسک ندیا فوخ نددساحوودعرشو نیعتباصاو هقرس و
 هرکصندب و رغ و مد وم ندسع“ عولط یلاوتلایع نوک شب كرەدیا ادتا

 كل هی رش مما وب و ( ییجهلوا ظوفحم ہسیا ردنا ت ءارق رک تنا 0

 هدّتس لهآ هتان ھن :سک نالوایبازم تسح ردە رھز یعاسو نام گن یددع

 نالوا لوعشمو لب وح هیانممو د وج الخ ارل هساوا لوغشم هتارق نانلوب
 یظح ندعهاو لكنموم دمع ردپ و ص یه روکر ونم سالا نیہ ۳

 ردندیسح ءاع“ا ( لیلا ) ردکلیا هبساحمییسفن ندلاعا یکبدتبا مود لک
 ولعو مظعو رز و ولوا هدنغل لیلح ردد یھب سد تافص یکس ودقو

 لتس هس انعم یهادتماو ت تب ام هداش و ردو مطع یو زن نیعلوا هنسانعم

 كلہو)ی عو )تردقو )و )تزع) عد زرەدبا بسش د هليا تود لالج نالوا

 هلا ناس اود زوماش اش > بانج قاط«للح یوصوم هأب رلتعص سا دقت

 ت0 دنا هلو !لیلح مس او )زرد كکكرەذیا قادص) ہللا نلقو رارفا

 هنسانعم ناقص ا لماک لب ۷ و تاذلاین لماک رمب د وش قرف
 ماود هل اجرک د اسمو FE E ردکع د لماک هدنافصو تاذمظع بولوا

 اش یددع كس ر سش مماولو وم تبانھم لا وزی قلاخ نذاب ہ درلندیا

 اچ تنش
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 یب دلرد یاد وج وم ردندنس ینسح ایا یااللا ود یاد نا وا لا

 دوخا )رولبرپ و یس انعم یی ددا تسارحو ظفح ندلاوژو لالتحا هدئدم
 لسعاف عع لیعف رول رپ و یسانعم كال اهلآ نع ےھصاع و قلح | رب دم

 رد دنربدقت ظفح تنا یهلاردیربخ كف وذح یادم رونل واراتعا
 بوزان مدار جج نم هدر اهلج نایسد هر هتک ندا AEE لرش ) مساوب )

 ررض یلاصت هللا نذاب هب ودنک ندع اس وتارمشح ها قیلعت هننادرک

 د>!مالکو ) نطاب و ) ع زفو ) نجو ) سناو )رانو ) ءام ) زمرا ناب زو
 وید ردیفاک ك ٤ا ٹئارق ہرک نوا مو لکی رب ره کرلندیا فوخ ندمارحو

 تاوه شوق نداوهو عدب یبعح نده رش (ساو) تك زموم دبع راشمزان

 تل یو رس مسا و و ردکعا ظفح نحر اوج ند دایقناو عارنا هب هناسف

 ہدرفسو هثن رز وا هت رهماتفآ - یتعاس و زکس ناسعط ز و ز وّءط یددع

 ردلوفن ی بارة نوا انغ هنسک رقفو ند هیراس راس تلعو ہدرطخ لی

 حاشا یلاعد هللا یر ردند ییسح ءاع“ا ( تقلا ) قیفوتلا لو هلل |

 رولوا كعد ییدیا لاصیا و قلخ یب هبناحور و هټدب تاوقا هحاو راو
 یمانعم رداق علطم هلبا ( ایم یش لک یلع هل ناکو ) تبآ تاالد دوخا

 ییانعمیکیا تیعلاب قصو ینعی عجار ہا گو تردق انعم هدنروصوب رولب ربو
 بولوا متا ندلاع فصو زکلاب وندرداف فصو کلا هل..سح قا وا حاج

 هنکاد رک اذ یسهصاخ روک ذم ) فرشمساو و) رول روو ندودارت

 ندلیس ىا نبا و نابل وا یربص هت رع تعشمو بور و تردق و تو

 نالوا بارط ضاراحود ندنساکب كریغص لّعط نالوا هارمش رب ارب ہلیا ودنک

 لوابو زا ه رکصذدک دلبا تثارق هرک یدب هنر زوا قادر رب راهنسک

 لعفطو یکج هدا ث را تا ند رفس تشح و E ندقادرب

 هسک نالوا ٤ اسص و کج هلک تن کم دنساخت TEE دارم ہرضص

 ارم 2 دت الا اس رزؤا یار طو تمارق كل ذک
 یادخ فطاب بو ردب رک اح نرو فعض ه ودنک هسلہا مس ت ودلصا

 یتعاسو یللازومشب ید دع عي رش (مماون 9 رداوعنم ینح هلو تو لاعت ہہ

 هل ہدنس وشرق ایغشاو هدناوآ یج ہذلوا ہلہاقم هعصخ هلیا دلا ردبا تفآ
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 قو سد دیو وس وو روا دس هه رک ۹( مکندب زال عرکش نیل )
 دوخا "2" ہد بو را هءف در ق رق راثوا الە ےک "اظ و سن قیضو

 هن زوو هسګا بوصل وا ہدعب ب ودیا تئارق هرکرب قرق هن رزواوص

 رد و رص یکج هلک رب هی ودنک هاش لح قلطم مک ندای هادا حد

 یتعاس نو ےار کک قت ی رکیزویشب یددع روکش فرشمساو و ) 0

 صال ند اط یداو ند ادعا د.ک رد هرهز نوعا تاناو رك سوس

 طم ن دار رع كصاوخ تاحكا یار نوڪ وصح ك كا تو

 قرەلوا لعاف ٥ ےهھ.ہص بواوایق اش نار یا (یلەلا) هلا) ردمو هه مو

 كا رلت رطح تایسالا بودم باج او ہز×٭ ندناهحو ناکم یسانعم

 تافصوتاذ دوخان لاقو دنلب هلا دعیق ر لر ره نایلوا هدر هدنقوف ا ۱

 ردکید عض سه ندنس اهتتمو رادع كن هیکلمو هب رس! لوعع هدنلاهقاو

 قوفتو مفرت هروما "یلاعا ند ر وما لفاسا یس هصاخ كةب رش (مساوب )

 تب رغو رواواردقلا تیک هانا قیلعد هنشاب نو زا رلناوا ردقلا رخص هلءلوا

 نالوارمقف روشیلوب ہلیسان رقا اغاموالاس هسرونک هدنرزوا بو زاد رلثاوا رابدلا |

 یتعاسو نوا زو یددع كق رش مساو ل ۱ ورولوا ب اا یانغەسنلو روا ا

 یکجا هش روک نب رشو دان هلا قالخا نسح ندیا دان ساسنلانیب ردہاتفآ

 مرو ناشولع ہدتخل ردند ییس> ءاع-ا (رکنا) ذا )رد رلشعا تراشاورب رحم

 7 ران | هنس اعم اب ان ربکلاوذ ہدنمح یراب تاد ردگمد کرو وولوا 4 ته>

eهده ادم سس الا و لحا تاد و رفح و عغعص یش ره هدشتاب ر  

 تاد لاو یا ود ادبا و ا زا قر هل وا ج راخ ندل وع ءلا ردا و 5

 ہنئاد راد یس هصاخ كش رش ( مساو ) رد رک هلی دوحو ت افص لاک و

 مایعط ہلضف ندنفیدل وا رک ہدسان نیعاوتف رعم و ئ با حً

 تفایض هنیحو ز نالوا هدنرل تد ورب ندماعط لوا بو وق وا هنر ز وا

 ) مسا و و )رد ر رقم یلوص> تققاوم و هطاصم هدنرلندب را هادا ماعط او

 ید ہدبزنشم تعاسرردباتفآ عاسو یبا زوتوا زویکیا یددع كف رک

 ید یت ارق نوا بلاطم لوصح و بحاصم هلا رک | روناوا توالت

 ندنظف> * شر ندایشا نالوا هداعهو ضرا ( ظیفطا )ردندنصا وخ با
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 لواوالما هءذد جوا ولد * روع ̀ ۶ روةءا ٭ قرەلرا رطس جوا

 لاد هللا ندیش لوا ەسلہبا لک هک و قیلعت هزلب وہ دوخاب مل د یر رطس

 كہ یددع كف ی ( مماو )رد روهشسم یکج هرو شو یقرطضح

 ںولوا روو تراغو ترفوم ندربایک هانکرداتفآ یعاسو یلاناسکس ز رو: کیا

 رکب وبا اب و راغ را )ردیورم ید ی ارق نوحما تور بلط
 یلاعت هلل | یلص توبن بانج هرزوا یق ہوق وا هد زاغ هنع هللا یضر قیدصاا

 تط یا هللا ( هدکد تا ؤا ییلعد اعد ندنرلت مض> زم دنفا سو اع

 ینجراو لدنعنم ةرذغم ىل رفغاف تناالا تونذلا رفغیالو ارشک الط ىسفن
 ی رابح ماما ( یکرلفد رو هی صو و CS خیرا روفغلا ت دا كرا

 ردد نسح ءاما (روکشلا 2 ا تہاور یتاریطح هلل اامےجر مم و

 یتاسحاو تپ هدنفا رکش ارب ز ردکعد یی دبا رکش قوح یسب رهاظ یانعم

 لعنه عت لواوان و حدم یمعنعو نسحم و هعاشا وراهظا هقلخ بولب
 |عن یس هرع رارید هکغا تد اح ندا امعتساو قرص هرارب یی دلش وخ

 لامعتما ندنفرط یلاعت قح نکل رددیص قی ہدوصقم منو دیق یب ہدوج وم
 ب وديا تعاطا هثنب هلا ص اواو تازاح هدا هو ناجا هدفدت) وا

 مما هلته> و ر ووا هدارا هلل رح فا هس رللوف ندا ںباتجا ندیھا ون

 یکم دع قر لوا رکنم فصوردہدل اعفا نافصو تاد 0 روکش

 ہری رهوبا )یا هل امر یدمرتدوادولا )ردزت اج سد یسارحاهنب رزوا

 هل | رکشپال )ہر ز وا ی راک دلبا تباو ر و لقت ندنراترمضح هنع هللا یر

 یمن تم سط هدم یانعم كش رش ثیدح ( ساناا کشی الن

 ردینداع كما اغیار کش بواوا نارفک یخد یب ہیھلا عن ہنسک نالوا ن ۹

 هبیراب ناسحا كلا هدنفو ینیدلوا نارفک ویا رکش هسا ناسحا ناسا
 یاصتا هرخآ لنی ما دحااربز زیا لوق یترضح یلاعت یراب ینرکش نالوا

 ثحب وب ردرا ش٤ا الماورب رحم هرزوا هجو یکیا ماظع ءالکوید رد را و

 هلن | ہجر ( لازغ دجح ماما )رلندنا دام كاب ینلیصفت كبو ہلغلوا قیفد

 رل ہدیا رظن ہرکشلا باک یدلبا طب هدنهولع ءاحا كنب رابرضح یلاعقا
 یتیدلو تنه اعو تگ دوج و و تم" دیار یس هصاح تمام( 9 (

 یر کش نا ےل
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 0 و سوس کد اس تام عفر و ردق وا«ینان و مارجا ربکو
 بويل وا هعلطم طع نیظع نال وا ضراع ہللا رعو رونلوا لاما

 كندنفاو هدننابیدر ) اش داش او هدیدزو ید مل شو هدنعح تما كي

 نکلردہا "میم ہلتفاضا ہثبشرب هلغلوا هصقان راتظع نالوا ہدنرزن یعادخ

 اپ مرجو دلتفاضا قب رط قطع كن راترضح ناشلا هللا

 کر هلیس هم یلس و هاد ا تردقو تش ادحو و مدو بويل وا

 ص جد هرشب "هلصوحو زا هطاحا اصبر هوا طم

 ۲ 7 رکو ةمطع یضح كنموم ندفب رش ) ےساوب ) نوفصداع هللا نا ےس

 بولوا ندهید قالخا و بول ییغیدل وا صوص# هر هتبطع تلح یلاعت

 ءاوضاو كمام ر وک می ظع هت رزوا ربغ یتسفن نالوا یکی دیتا امناد كس
 رش اک ا ارقور توان ہل ( یسەصاخ) ردکما ا هع زایمو رک ب رول وا ہهےبطایش

 افشو ءرب ہیەتسخ نال وا رضتح و قا و ناشو زع نارق الا ںیہ رلندبا

 هللا یلص ارج زور عیفش ادخ لوسر لاع نالوا هتسخ شش تایح ردکلک

 مظعلاەلل ۱ هلال 8 الاخ هصو ع ٰیرا رح نوا لسو هلع لاعت

 برو عبسلا تاو سلاںر هلل زالا ہلال ظعلا شرهلا بر هل الا لال لا

 ناطاس هللا امهجر رسم و ی راحت ماما نیرل-ةدروہ ( میظعلا شرعلا
 رد رام رو تاد ندنرلت ضحام۶ هللا یضر یابع یاں رسا

 هلن راهط لاک رد دراطع یعاس و یرکب كب یددےع كةن رش مسا و

 لاح هافر لاصحتساو لاما لئان هنسک ندیا تئارق هلن هب رخ مارهمرپ ره

 بودا ریس قدا بولذ هدن زو روبص (روفغلا ) رد ورم یکج هدا
 ردندنس ییسحءاعما كت رلتر ضح بورہلاراتس ی الوم یاب سارا طخ و بورع
 والم راهغ ی انعم هدر دقت روع تنارواوا یرمخ نو وذج یادم

 ندتیفیک تهج هغلام نال وا ہدنظفاروفغ هدهسدایاشعد ردنرفهلا رشک

 مساوب )رد رهاظ ق رف هدا ماپه رس هسبالم قلوا ندنیک تهج ہدرافغو

 ت رخ ران آ هدرلندیا نوالنو رک د هرک زود هدٌقع هعج ةولص خب رش

 یک هب وکر اسو ( سار م3 واج ) بولوا ندنصا وخ "هلج یروھظ

 ہی هراپ قر و رب ہنسک نالک باف ضاسہبقناو نزح هب و دنک دوخا نالوا

(۹( 
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 رهاوظ هتظعتاج دوج ولا بجاو رارد رخ هم>اصو هربخاک | هدفدلوا
 هجر ده ول ردریخو ملع سالک ید تكنطاو والثم ینیدلو | ےاع ہمولع

 م هداف ردلاعفا تاّوص هسدار وانرپ و یسانعمربت ع بواوا تاذ تافنص رح

 زوب نکس یددع رد رابخا لوص> هیشر ره یسدصاخ كفیرشمسا وب )

 تموادم ہہ : رک ذ نوکیدب مدآ رب ر هدرد تعاس و ردہاتفآ یعاسو یبا نوا

 هنسو در و رر ورخ بولکر ابناحور ییسدلک لب رر ییدلیا دار هسلہا

 رورشو ندەلظ ید هسک ندا تار هج هدا ز و روالوا تراشاو ماهلا

 مدآرب ورولوا صالخ لامالابهاو یادخندا ندهرامآ سفن رسو ندعلخ

 ها مشم ظفلو رد هرا سا والت مسلبا تین هلیا تسدپا هدتف و قیجات

 زد راه وز وج قاقتالاب ینسارجا هن . رزوآ رعقفدبع لربح ندنفیدلوا

 مح ردندیسح ءاعسا كن رطح ی اعت یراب نالوا فصنم هليا يح ) ملخا)

 توف نالوا بجو رص هنس رزوا ادا هدنروص ینیدلو ۱ نده شب تافص

 یلاعت قح امارد هم « رلانعم غلات ندا طح ا ندبضع ناعه دوخا

 فرە« هل هد رعذ ہیلع ةردعلاعم لن جاوا ماقثنالا لر زح نالوا قفص كنرمضح

 ھت .وقعو ماترا رھ دم دایع تاصەملح 7 دیایانعم ءا هنټردلوا

 ندفب رشمساوب )رولوا ۱۳ وا ةغلاب ةمكح نکیاردتقم
 هللا قالخا ) اول ) هلیاافطا ی طع رانو ظرع مظک یظح كنموم دبع

 نکل ردة وا لئا هنعح روغع ما روا ترش و و لخاد تما

 تلذ بحوم كلا رک راهظا ہدلح زالوا رولوا ہرزوا یلثم لذ يلا نضعب

 یاضتفا لاج رهب هلغلوا بولغم ہذاصذا یب یادعا هلا هرادبتفا مدعو

 نکس ناسکس یددع كف رٹ( مسا وب )ردءزال تکرح هروک هزیص»
 هدلاح ینیدل وا ینداع هروهت نوعا هنسن زالوا مدار ردلخز یسعاس و

 هاب كلاظ رب یوخد دوخا و ماود هشارق نوا لیدمت هبهنسح یقالخا
 ( میظعلا ) ردندنس دصاخ یت و الت هاتی لاظ ل وا ہدلاح ینیدا وا قح هراو

 هللا نالوا لب یاب ربکو رعظع ا رم یاصقا هل !ناشو تردےق ناخ

 رسم ہلبا ) همش الا عظعا )ردند یتسح ءاعسا ك هئاش زع لالطاوذ
 |مایجامءظع امضدحا روناوا قالطا ہیانعم یا مظع لدار مت ول ندنغیدلوا

 سم
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 لج لاحلک یلص هلب دامتعا یدنا ردا روهط رخآ لمار مظعاررض
 ٹو

 رددیش روح - یتعایم و تردزون یددع كع :رکم سا وب و )ردمزال لاغتشا

 یجج هلوا ل 2 ہر داعننس یتسوەشو روھظ حالصراو طا ہدەئسک ندا ت رو

 بولوا یربخ كفو ذحیادتسم ردندیسح ءاعا (فیطالا )ردندنس هصاخ

 تعالمو شزاونو قفر هناقولحم نددابع فرط فطا هدر دذ فیطا تنا
 یلدا رح هله جو تاوهسو قفر هندابع ندّمح بناجو كلا هلءام هرزوا

 ہلیس ہنی لعاف مسا فیطاو ردهنسانعم كا ناسحا و لاصوا هنسیدنک
 فاکت رغ نم یرلیش یییدلوا ج اتع كندابع ی اعت قح ینعی نمضتم ییا: همون

 قیاقد و ا اخ رابط ەد )ر ول وا كد یی دبا اطعاو لاصبا هرانآ ةقشم و

 میساوب هرو 8 هبیوا یان-م ردرلشعا ریسفن هلبسانم انادو مع هروما بقاوعو

 8 قور هننک زه هدنوعد هتنادهو قح قی رط یظح كدىع ندقی رش

 ہکر ورادکاو مالآ عقد اف. ما ف رش مسا داش )ردە ,حاو كا

 هدنوک هلا تان د ہەی دنسف ولرمخ یکیدلب ۱ دارح ہدلاح ینیداوا هد هله اکت راھط

 یددع كْءِوطل فن رش مسا دوخا هرک چ وا نل 20 دوخا هرکز ون

 نادنشن یٹیدلقص هسابا رکذ ہلا یددع رد هرهز قعاس زودط یرکب زود

 ینجهل وا دارعرب و ر و رسم هلبادارح ل وص حو یکج هلک تعسو هیودنک
 حشو ردلوقنم ندننارضح مهرسسدق ل و حاشءرئاسو یودجا جش

 ندیا مواد« اضتفالایدل هرزوا یرلهیلع تراشا كنهرس سدو ت4! يلع

 زویتلآ یئ“ا فیطالا ) هلهج و ینیدنلف هب رج یرئأ و لوقنم ندتاوذ
 ہے رج مئلم و مهلا یحام ۾ ھره ہسلرا توالتو رے هر کی وا ناسعط

 روپ 4 ترح ای ف طالا السا اف. ۔طل اب ) «ددیادش تاتواو ییحهلوا

 EET لک هنسکرب هلةلوا ا برا روهشم ہلاجا يلج ءاعد

 ندنداوح رش و فوطام هلکنا ا سو تاک رح هسوقوا هک تر رو

 نالوا بر ط طم هلرخآ تھجوسوہحو ہدم4٭روما یخدو ین هلوا نوصم

 هللا رحاب هساوا لوغشم هتارق یب رشراک ذا (ءاشیا!فیطا رنا) هن-ک
 ءاجسا (ربیا ) ظفح اف ردققح ینج هلوا نومأم هلا مارح لئانو صالخ للاعت
 فاضم هب ہزطاب یانافخع کلرز و یمانعم مع هرم یرهوح رددیسح

 ےک



 هک ۲: ر

 باح و رس كته هدابفع «راندیا هل الا هل ال یداھش قیدصن نکیغو

 و و او دج «نعلدلوا نده دم دموح سه تما هلغلوا تراشا هنفح هوا
 و و هللرکشااو هلن دملاردمزال كیا رکش امد هب یاعتیراب بانج بل لج من
 (ایکح ایلع ناک لانا ) ردسهشیعاسو نکس شقلا یددع كف رش مسا
 لازعدجخ ےک نوح ا ادعالل لغو تاودورع بلطودام لوصحو خد

 تالادو یش كٴبع ردندانسح ءاعا (لدعلا )ردلوهنم ی اور ندهرسسدق

 نالوا راکردو ما یماقتسا ہدلوقع سون هکردهنسانعم تلادع هدتفا هلینوکس
 یفاصناودا د بوی سو إظ هروک هبیلاوو ناطاس ردیدآ كنارحا ییلاحو ما
 هباکح ) رولوا ترابع ندکمیا مکح هلیاقح هر وکه تعد رش ماحو ندکلل'
 نیلاعلا براب هدنناجانم ءانا مالسلا هيلع هللا ملک یسوم ترضح ( ہن رش
 لداع هرز وا تقیقح بولوا فوصومو فصتم ہلتاادع تفص گكزکدابع

 رک باطخ ندلاعتم یادخ هدنزانو عرضت ولد رد هال رلیک هتفالطا

 بودبا فاصنا ندودنک کر د هک لوا قیقح لداع سانلانیب هکش اوادراو
 سابق هنسفن یدنکن کا سا ٭ هرارضا دصق رغو ترشابم هرکنءينعارب
 هرخآ بود یدیا ررذم رنو ردکت هساراروهظ هدمقح مب لاحول بویلبا

 هکر دغزاس و یراج هدندنع برع یادعفو ) یهتنا هیمر وک اوز یب یدعت
 دوخا لا تعاا هدقوصوء ماعم فص هدقدلوا عاو هدلعاو عضوم لعفرب

 یعانم لدعوذ ) ,ہدلعو ہلیسح قلوا یس هدعاو كعا رده ود اکا

 لصف یساضقو قح یلەفو ق> لوف كنرضح لاء قح ارب ز روا: رر و
 من یتاقولخ عیجج ہکەلیوشراشیا ینکیدلید هلتبنادح وو كلم مکح بواوا
 باذع ەیەلج والثم ییدلوا ٦ هک لصف كودك ةا متم هلا ناسنج

 رجح ینم صن (رعسلا قي رفو هنطایف قي رف)و ردلدع ہنی هسدیا
 ہللا, ذوەن الع ضعب نوجکناردراو یمەغلاب تمکح هدنساق نیس رف و نیعون
 ردشعد هتمکح ىهجو لضفا یف هيلا بغرو ہلضف نم ہللا لثسن و هلدعنء
 روهظو رودص ہلھجو هنرهقفاومرمغ و قفاوم هنمّوم دارع مالک هصالخ
 ضاّعا ههیهلا لاعفاو مکح و ردت نالوا لدع یعو جج نوسدیا هسیا ردیا

۱ 
 |هساوا شاک هل وصح لےعف نایغوروک ی فاوم ہدارم ہدلاحر هاظ زلوا

 , ےہ سی OEE TETAS ویب وووجچک وم بوس پے یرم

 4 ررضو٭
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 ف رش مسا او ند کیدلئا فق وت هغو لوا لئاصو مماجلالذ رغیل اورہخو مع و

 مالکو میظع نآرُف نوک بولوا نعت ییا نح ءاعساو الع تافص وج
 ) نوعجر هي اوم کا هلو : رح او لوالا قتال اا هلو قحلاہلوف) ہدع رک ع دق

 باس باث لا ثاوهش لو یظح ندعہ طا مساو كنم وم ردشمروہ

 ردك ےکح ہد :دزو سه ۰ ای و اھرکو ان هد تن 8 او ا

 ا دشت اسنطاب و ارھال یئغیدلوا تا ادص یس هب ۳ كفلط٭
 07 را ی رلکدلہا شاع 1 ص ص ا,ضار هدابند ران ۲ ۳ اعوط هبهلا

 رک ڈی مکحان ردق ۵ .هاک ینغ A ودم ک مدار ردنابع هدیدنع ت ر صل

 ود ردہاراوا پ ورا 1 و رارسا ندیم طاب كلاعت هللا هانا بیس روو

 تف و لات یب : ید ندهالساا مع ماظع ءاسا 22 )دد ور

 ناب رو یداراو یر هص وص ماکحا نوعا یوامد معخ لصف هدنرلت داع

 یناب رق كیکره ندهیلع یدو یعدم هلغلوا ینکح كمالسلا هلع مدآ
 ۳ نایلوا قرتحم یاب رق بونلب یییداوا كلا قح هسیارول وا قرح

 هلذلوا مالساا هیلع حول مکح هنیفس یدیا راردیا مکح هليا لالدتسا هتنالطو
 دواد PE سو هدانا تک رح هنس هدکدتنا دیعضو هر همیش کک

 | مکحرانو شاو هسا روب وط بوذاھب به لس میکر هلءلوا م را !ادیلع

 اقا لا ران ہدکدلہا دیعضو هران 6 دلءلوا مالسلا 1 ےھاربا

 ت وص ندعاص هدقدشداب هعاص هل وا مالسلا هيلع فسو ےکح عاص و

 مکر ه ہل هلوا مالسلا هلع نایلس يک هرضحو هساا رعاروهط هصصو

 |یتغانا رضح بودیا مدق عضو ہی هرمضح نالوا هدیناهلس ةصاخ هععوص
 9 مالسلا ہبلع اب رکز مکح دیدحو لق و هسیا نغیا ذخاو بلج یئاشا
 . ہدرزوا اف یدہا زرا افلا هب وصیباق بوزان هاف لوا ین مع لعصح

 2 کت ( یدبا را ردبا م ناک هند داوا هدد كنا قح هساازغاب

 زئدنفا ااا لک او هولصاا لّصفا لآ یلعو هيلع ادنالا ناطلس زع رخت

 یدال ةنربلا ) نوا قعءالوا بیذاکا دربك نه ہدقداوا غلاب هنرلیرمضح
 !هدرپ كنه هرللوا یوعدلا یف بذاکه داد یدعارلبدزوہ (رکنا نم یلع نیعلاو



 ےک
 جر ا سج سر شس کا تم ممىس ۔ےناعدضب سد تمسمحم ےس ہوم ہوم

 سورت وا ادا محص ة E ی یک سدج هلغلوا اعد تباجا یسهصاخ

 هلل | دیو یاعد هجاطایدل کمو ندیا تموادع هن ارق هرک ز زو رشا

 موہ ردب ۃشم یتعاس و ناسکسز و یددع كةن رم رش مما وب و )ردلوبقم
 اسا (ربصبلا ) رردیا تباور یٹشیدلوا ہداب ز یر كنيلواتعاس هد سوجن
 یراترضح ناخن > قرەلوا یر نداضعاو خراوجیربسفت رددیسح

 میاشم ) ردکءد یعیدیا لاردا و یر وکه قح وهام یل یتارمصم مسیج
 دج یوکرب ) ندننا.بثن« یتامرف نجرلادص ندهیمارب قی رط نادشنم

 ر هد هک و کہ رد رق یک یکیدید هدهمانتیص و ةلاسر امہر مس سدق یدےنفا

 ۳ ید یت وت از ردي رول هر ز وا ش 9 هرُف كن هکر

 زارا ةبنالعوارس ندلاعاو لاعفا نایلوا قفاوم هنفب رش یادضرسپ رابا
 یب رش ثیدح ( كار, هاف هارتنکت مل ناف هارت كناک ) هدلاعا هفاکو تبناحو
 ینرمصب و رصد نوچ ا قلاخو كا تمزالم هصالخا و ناسحا هجوم

 نالي روک بولس یف ؟یدتا قلخ نوگارظن ہاوس تو اھ اکو تان د تابا

 ندقلخ همالسلاهملع یسی٥ بانح ) 4 قا اب هلی رظذ تربع

 هر ر٥2 ةر ظذ ناک ن ےہ 4 :اوصاب ب تاوح هدک دانند ردي هراو دحارب ی یار ید

 فرش مسا وہ ) ردی ورم یراخدرویب هلثم وهذ ار 0 بے رکی و کف هت و

 هرک زوب ہعججاۃولص لبق ہلغلوا هللا نم قغوو دوجو یسەصاخ غاروصب

 ئالعو لوقو حف یراژرضح یال اوذ هلن | نب رل بص ونیع عکرلندیا تثارق
 ضرفاادعب نيالا موب هرس سدق ینو دجا حش رلبا مرک قیفوت هنلاصا ا

 وید رولو ضرصع ہۃیاث ر ظذ ندا تارق هرک زو هلبا حک داعتعا ةتسلاو

 تئارف عج ا لبق یکبازو جوا یددع ردباتفآ ییعاسكنب رش ےساوب ردڈ عادی
 ین دلوا ندنسەصاخ قرفوتو قدص و لاح حالص بوذلروت یرلزوک كنمهدبا

 1ت اح ہدتخلردند ینسح ءاعسا ها نین ےل (ےکحلا) رداوقنما |
 اند یرلت :رمضح العو لج قح یا دم ( E هراضءل دارال (

 92۹808 ۱ سه ی طاوو مک 9 ەدى

 BEE .۶ل غ ءازج ندرش ورب خو لصف یر انب رحاق هلیارب ولطابهلقح :

  رصاو عم" ق اوا مکح ا روار اكد ا ی با ولو" + قشو :

 ۳ ٭ مامور #
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 | فوذح یادی ر دند یسح ءاعسا كلذک ( لذملا ) ردن کس ئارق هتد دع
 لیلذ هک نکیدلید هدنرخآو اتیلد یرسفن رولوا یربخ کوا
 تکح) رد ڪا د یھبلبا تحار بلسو کالم ع یر ںورانآ و یتدبا رقحو

 قد رفت ندمالسلا هیلع بوق ياللا هلع فسو ترضح ( هکرد ها
 فول تزع نکیارداق هکشیا زی زع هلبا ءیهاق ت؛طلسو تال« نیربسکعا
 نوسالب 3 ودرا ی اھت یراب لذم و زعمو نوسئلوا نط ندنسابان مالسلا هلع

 زمدا لسو هیلع هللا یلص مشح کالم ناطلسو شا قب رفت نوا
 ندنا یٹ هرفک یدبا نکیا رداف ہکقبا ظفےح هد همرکم هکم ییرات ر ضح
 یراتمکحدصن دصن یلاثما هرانوب و شالا مارک ا ہلیا رصنو حت جارخالادمب
 ( كف رش مسا و ) دب ریام مک و هاشیام ہللا لعسذب ردشاک هروهظ
 روضحو هلماک تراهط هنسک ندبا فوخ ندنرش دساحو مل اظەکرد ندنصاوخ
 ہدنس هده"توراو هی هدجهرک صف دار هرکرب شما ییطع مساوی بلق

 هفاح نم لکو نال نه ینما مالا ہدعب رک ذ ىع كااظو دیاحو ودع

 مساو و ردب ورح یوصح هعطع هدف ردکعد ) ہردےغو هرش یک كاف

 دیک ارو ددد ہراش٭ زوسدر یددعو رد ص یتعاس كل ش رس

 مماس ردزد نسخ ءا“! ( میم ) ردلوفنم نوعا قلوا نوصم ند اظ

 ندد ادعو فکتو هیدن هاد لح لاحت قغ ھر زو ا سس ا

 هکر دشف صرب كةح ترضح عمسو ردیشیا یتاوصا ہلج قر ہلوا بم
 یلافص لاک جد هدن» وم دہعرکا رولوا شدت تاعوع-* ہلج هلکنا

 ہد طع رک و یک الا تاک هاو توف یس هب رص حک” بودیآروهط

 كلذ رواوا لئاز ییفیکدهب و برقو ردیشبا ینلاشا و ینوح نا ھاسا
 یسلا متاس بانج نالوا قئال هنموم دد یب ءاشد نم هبت وب هللا صف
 ز ارنس>ا ندت اک ییبدل وا یضار لد وج ولا بجاو نالوا تایفطاو

 قی رمط تلخ سس هدناسنا كععمو ر ديلا ظفحو فک ین اسا ند ینعیالامو
 ردنو ا عاتسا یهالا مالک کهدلزیم باک نالوا دیفتس ین اده هفح

 نیت ینکودیا یمسفم ین:-طابو رهاظ كهللا مالک هفیرش ثیداحاو راتاو
 ك هب زمس مسا و ( ردہلم اًعوط قالوذ ہزوس 3 اوا رولوا یرمسع بودا

 ي ت سس  چسشنجحجقسے



 فقر

 یتوالت ید ہدلخز رد هرهز یتعاسو کا س٤ی یددع ك طاب ( فی رس

 یتئارق یطسا فرش مساو هرس سدق یون ن دلاردص 7 سر رد و

 هدبع ندا تموادم یلع و لج قح باسنج و ردشلوا هدیه لئاهلسبس
 ردلوقنم یئیدلوا ندنس هصاخ یکج هدیا ناسحاو انغ هلیف طا نمسلاو كما
 یی رو هرفک و ہنعار هوهربایج هيهز یرعسفت رددیسح ءاعما | (ضفاْخا )

 هلا لیلج مساوي نوکچ وا نوعا ادعامفد ردکعد یعدا ]زو ره تسد

 هه تا تمام و هر شش هد هدحاو سا۶ نوک ی در دتودنا تک

 یددع هد رمش مماو ( ردند:س فاش كعا تا ی کک یاعد هللا

 بوش روک بهم هیامصخوادعامفد ردلخز یعاسو زوءط ناکس روا زد

 ءاعما( عفارا )ردب وص یکچهدیا لوحد هساق ید تراسحو تعا

 د هلل رفت یس ۱ اواو تداعسو زازعاو رصن یی هوم یرسفذت ردد یس>

 مم یرضح ہلاشزع یراب بانج ردکعد ییدبا هیتر یلاعو
 ۳ و: ین ارد وو ہا ہنشا ہدنکیدلہا ضخ هل.هافتاو عفر ہلیعارکاو مامذاو

 ص۰ هلطاب لهاو طحو صهخ یلطاب یطخ E کنم وم دس ع ندش یس مسا

 تو بردن هود لهاو عشر یو كا تدعاس و توادعو

 هدنسک ندبا تباعر هنن وجو هللا ضغلو هللا یق نح هرب و ردک |

 یس هصاخ كفار نکلاب روت وا زیوج یس هيما عفارو ض٘ذاخ ارکنم یخد

 یرات ضح لالطاوذ هللا یهنسک ندا تئارق ہرکز وہ ہدلیللا فصن
 (كفب یشمساوب )ردکمیا انغاو ری وت یی روماو افطصا ہنیرزوا قاخراس

 نارقالانیب بواو رب ندبا توالت ردباتفآ یتعاسرب یللا زوج وا یددع

 قل رش لرم میساوب هک نا عورش ہی هيدا اد دمو دیازب قهر و را

 (زعلا ) یلاست هلا نذاب رولوا ظوفحتو ع عو دنا ہسلیا اد ہلیا تار ق

 ہ:۸یدتساو یی دیا زب زض ییکیدلید هدنرخآو یک یریسفن ردد یسح سا

 یس هک عج دوخاب نيا پل ردکید ید وناشوقرسو تلنطاسو یا

 سنا بولق ەنسک ندیا تئارق هرکز و هر کصند اء هولصو برغم هولص

 یکج ها فوخ ندیرمع ندلاسد هللا ب ولوا وله هدشو>حو و نحو

 رداتفا یتعاسو ردد نوا رو یددع ویش هصاخ كف رش ماو

aaa ۰ SE ERN FTRIS FRESEجی  
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 هم ۲
 ۲ ي نت یاب تب تست ضف

 ردکعد ی دیا لوب 5 یانغا یف لوڈ یلعو یجلا ییرلحور تامل ادنع

 تثارفورب رح هنر زوا كا ۳۳ قرف یک ره ى (ضباق)

 ردندنس هصاخ قوا نیما ندعوج لا هسانا لک | یس 7 هدن وک" رەدیا

 ردراشم روی العاو رب رح یراترضح هرس سد-ق ینوب دجا ود
 تلصو هران و رد یھ یت تاسو چ واز و زوفط یددع كف رش مسا و و])

 حالصاو مارا یتس اعھحو رواوا دارمرب هدول هدد ریشم تعا نوعا

 رو ووا نویصالخ ندالستا هدردرب و نو گم راتربضم رہو ندنر زواو

 رم طاب مس 0 هدتاو رر ن کل وک رام هدا ز هس ر ولوا یو کا ثا 01 رڌ

 ردلکد یئال كابا زاب هنی راترضح ال عو لج قح هلع ضاق هك دلوا
 یداسبعو یی دبا عیسوت ینقزر كنکیدلبد ردند یتسح ءاع“ا ( طسا_إلا )
 ینغوچ را هنس یرافداوا جاتحو ىجا رشن یئغطاو لضف ہنیزار ز وا

 رشاو ابد حلاص٭ تا دان و ضصباق )رد هد راس: مم یر و

 ل زر نکلوضرالاف اوغل هدا .ءل قز را هللا طا واو )کرد راصزحم

 نالوا انادو اع هنلصفو لاجا كطاصم عیج ری مکح ( ءاشدام رده

 ہللا رب دن نسح داود كت اقول قرضح العو ل لاعتم یادح بانج

 ض×٭ب لر هدیا ر حس ییاههو لاس را یار ها دهیم كلارا وب و ٥ هرادا

 بولقو هدکعا اطءا رڈکاض٭ب و لاو اصعا و دا ی ب رکددو راطما یب دب

 یرلتمکح من ہدکلبا طسو ضو كلذک ید یابسا راسو یدپاو هثسلاو

 نرو ر رو عفل هیودنک یظح ك هوم دب هدنیفب رش نپاو ردراو
 وم هدناق وا یییدل وا صنم ہلبا ضب وه ە-ھج قرط یطسب 2 صد

 ردمزال كا رکش العفو الوو ۱ اقوا 5 هب رع هاکرد هدااح یب دلوا طس و

 ماو:دلا ي ودر ہہ ھا ِناسحاو و مار رھ کدو ول خو باسن و

 ہد چک نور وڈ یع رلع“ ۱ ( طابو ضباق ) ردتدو, ۳ اپ ہحاو كا

 تساسخو ل هلل وصح كال اضف كا طسب و ضبق یب ہی ھا رارسما
 هدنوک 03 ه دیا عر هبالاب ی وللا ا اح ۳ قلوا مترو دن هکر تفضص

 ندا نان 20ت ب زول ی رالا هر ع بوج قوا قیساب سس مسا طس اب هرک نوا

 مساو ( رد ورم يج هوا جات یدیا بول اغوح لام ك هدسک

(۸) 



¥ ۴ 
 EPEAT سو سس سس تو

 یخد هنمانعماضق و تموکح فو ردکعد یھجآ ورق هنسابربکل الجو
 كس سس مسا و ( ردنکع ید كع د لتا مکح ندےنغیدلوا لیعتسم

 رخةولص ہلغاوا نکمت ندحوتف بایساو بولقرب ونتورومارب سیل یسهصاخ

 كنهنسک ن دیا تارق هرکرب شخ بول وق هنیرزوا یردص ینیلاغاص هدنبقع

 یددسع كفب رش مساو و رولوا رسی یرماو رب ونت یرسو ریه طن یلق

 ن و2ا لردبت ھم یوادع كرادعا ر د دراطع یتعاسو زوەط ناسکسُر وہ رد

 هلل ا ردندیسح ءاع-ا ) ملعلا ) ردب ورح یصاوخ نوعا تالکشم محو

 بئاغو رضاح ہلییسح قوا عدفو عاقهلبناذ قرهیلوا ربغتم ہلی ربغت كنامولعم

 قح ینسەلج كناربغتم و تایقابو تایرجو تایلکو كنادوجوم یخو ىلجو
 یهنکییایشا عیج ہلغاوا ےدق لکد هرکصندنرکفو لهجیلکو ر ولی یلاعت

 انا هکر کم ردکام ندباحءارو ارب ز زر د روش هل كثب زازاسو رول هرژوا

 یدب یرللک هلتسن دوح ۳ كنار وج ہکولاح ہلوا یمولع كنادلوا لک و

 ( الیلقالا نم میوا ام و )ردناصفن هکلب و ب ول وا یک هرطقرب ندان رد

 زعدنفا )سو هیلع هلل | یلص ابنا رورس مدقا ضیف فراعم فرام هدنباطخ)

 هر ےک و اس جد كا سد نیغلوا هروکه ةح ع یاب تلق كياامآ ردلخ اد

 هرزوا تعامجو ت نس لها بھذمردہلاثم هرطذیلک لزراسو انرد یدب وت

 ملع و e یرلیضءد هلل مهجر ندماطع یادعز ر هدرا داعتعا هرب وب

 نافع نا ناعع ترضدح هل ارچر دوادونا ) رلشع د ردمطعا هللا مسا

 یرلتقو ماشخاو حابص مدآرب هر زوا ییدلبا تیاور ندنانلا هنع هلل ایر

 وهو ءاعسلاینالو ضرالا ین 'ےئ هعسا عمرضیال یذلا هللا ےس ) ہرکرچوا
 یا رشمسا میلعرولوا ن وەأمو نوصم ند ەنج اف تایلب ہسید (ملعلامہعسلا

 "تفرش مسا وب و ) ردبا اعا یوہن ثیدسح ینغیدلوا ندھللا ءام“ا مظاعا
 ٘ نده الا ةفرعم هل قيال ہجورلندبا تمزالم ہلغلوا تفرعمو ید یسهصاخ

 |یتعاسو یللا زو یددع كةب رش مساوی و رد وص یچح هلو | با رھب

 ؤادخ نذاب ردلوقنم یراسفدلوا نیراد بایضبفرلندیادر و نارو ردب زتشم

 زر هتب رزوا یقولخ یکیدلبا دارع یریسفت ردندییسح ءام“ا ( ضباقلا )

 رتلسحاو رالا یوذ دوخ او یییدیا ضبق یبولق هلفغ و ل-عج دوخاب



 ۲۷# لپ

 ینتکرب ترخآو ابن ذرا هساوا لوغشمهرک ذاکر ع هلا ( باهواا لوطلاوذ

 ییاور «رسسدو ( ود جلاش )ردوج م قلوا لات هناوارف لامو قلوب
 هلل | ف هدا رک د هرکیدن هدیا توراو هەر“ و رکصا د یعط ہولص ہرزوا

 رک ذ هرکز وب هدد جهر ووخاب هدنراد حج یسورار هک و ردبااتغا یا
 اضف ىج اح لدن تعاخ ندیانسد حق ر هدلاح یییدلوا قحا سات ںودنا

 هدلاح یت داوا عاص هرهزعاس ردنرد نوا ٰیددعەكنب رش عساوب و رواو ۱

 ۱ كعدبا دار ؤا ه2 ددعردق ءا ا: وک وچو هدو a | یتطرف جام

 نادر فط, رواوا مار لئان نابلنا ماود نوع "لب و هد هب اا

 ام ر فب رو اهباسا اهیطع قازرالا یا اغ ردنذ نسح ناسا (قازرا)
 |عوسقم قزر هدکره ند( مولعم ردمنالا همت ؛امو ) دناخ نیو رد ەنسانخف

 ایراترضح یاعد یران یقاعا نذہا ناسسحاو هضافا ترافوسرم * یزورو

 مرکو فطا بول یغیدلوا قس2 یربغ ندنا هة صو وب قیقح نیل وا
 هناوقر العو لخ قحو جاو ا کی نموء ره یلزیا لکونو راظتا 0

 ندنس هلان نیک یا كعا رشکت ینجباوح اک | كوا هدکدار 3

 كعد قازرارکش ید «داع نالوا هطساو هلوص و هنن رالح كقازرا 7

 یسەصاخ كفن رش مسوب) ردزاج ہل لالد ) نيوزارلار بخ تناو ( نی صل

 ندننیع بناج كن هلن تھج رعکلا ۃولص لرق نوکره نیغلوا قزز تعس
 هرک نوا هاب نورد هخ وتو لیمهفرطره ردنا لابقتسا یهو تو

 رس سرد نا دام ساو قزر ی ا هز هل !نذاب كنهن ن ديا ٿ

 4 و و هلل کر رھ كت دی را 22 ےغلا ع واط لبو مول لک هروک هند ۳

 قعالوا لخاد رقفیدبا هنس لوا هسناوا تئارف هرک شغل قر ەلوا هحوتم

 یه تاقوا ید یر ندنس هت وف باسا كفزر تلحو ردندنس هصاخ

 یددع كف رش مسا و و تموادم ہلا ادا هرز وا عوشخو ناکرا لیدت

 ن وعکلاح تهافرو صالخ ندم“ ترخآو اد ردهرهزیتعاسو نکسزویحوا

 دن رزوا دایعیسانعم ردندییس> ءاعما( حاتقلا) ردن رحم یوالت یت وک چا

 یترصنو تجرو قزر باوبا اص وصخ یسهلج كرایش نالوالکشمو قلغم
 ام توکلم نوح ارلنا لبا عفر اح ندا لوا بولف و ی دبا فشکو لح



 کر
 نەّوم 7 ارلنلوا یلزنعم قحا رايا ترفغمو وغع یاجر هلبا داقتعا هج هلب و

 ندەربہک دتا باکترا رک او اول ہمسزاعج هن رزوا ہوتو تعاط نذاسد

 ءارفاک ییاقع نکل رواوا قسم هدولخ ہد4> هسرولوا توف زس هب وت

 هدیغاشآو روک دم هددیم لک بتکی لیصفت زارید ردیغخا ندناذعو باتع

 بلط ترغغم داف و ) مساو ) ردکرک هدنلوا رک دهلطا یف ی خد
 ۷ نو کک خا E ۰ ؟زوہ ا روع هوج هولصو قلوا زروق ةە رلنرپا

 زویکیا كب یددع له رش مساوب و ردتدنس وصاح تالار وهط ت رفقغد

 نسحو قلوا حودم ساناا نيبو یربشا اند ردهرهز یفاسو و ناسکن

 رددیسح ءاع“ ا (راهشاا )ردرا اونهو لوعنم یوالت نوعا | قاوا م اش لاح

 كعد ید رهو لیا هغا اس راهو ندنفیدلوا هتساينعم هيلع ا7

 روه دە ہد ردو ںیہ كن رلترضح ی ام و لح یران تادوجوم کردلبا

 ردبا لالهاو لالدا ییهربابج ج یسانعم راهو دو اب ردرح-» هذ وقو اضوو

 ارکشو افرءمو افصو یع 3 رراوا كعدرا ا الیثسا ہئیفنر ھ اطاب و ارهاظو
 یددلیا هل ورهق به ےک کر ہلب وش ردزباج كعا ارحا هنر زوا درع

 هسدا ردا رهق هیاماس و ءاعءصو نیمولرظو ح دم هدا زونل وا ارحاه دلاخ

 یتےتفص هبلع راهو لص كبارولوا شلوا هل.هب رط مذ یمارجا تقو لوا

 تمظع ناف ارادا نمو دمو راثک ا رک د اک بشر ش مےسارب نصت
 لصاح تبحو تر هی هو رخا تاقلعت بودیک اید بخو هللا ی وسام

 هث رز واادعا ردح رح عا سو ىلا زویحوا یددع بَ رش د ےساوب ورولوا

 یکح كنك وكر دو هس بورغ ارل مو اصوصخو ترضتو هباغ

 اس ( باهولا ) ردندنس هصاخ یروهط كنو أت اړخ ندا ند:فیدلوا

 دوخا ی و ی ےصصال من ضرغالو ضوعالب ہردابع ی رعب ردند نسح

 كعد یعدبا ناس> او مایا فوت ءالباعاد قو عذام ۳۹۱ جاو تبانع

 یترضح العو لح قح اوا قالطالا ىلع باهو ودرفتم هلا باه و ر ولوا

 لوس ندا هلا لادن و عوشخ م کح ییحاوح فلکء نمومره نیغلوا

 هەن 271۷ ا رک اد ےہ هصاخ نب یش ( ےساوہ )ردعزال كیا لکون اک او

 او کلاو )ران دبآ تەو د هن دئار ۳ ہدیدوک“ كني ةولص هلغلوا لالجاانغ ع
am جس 7 لو ےک سچ ESEREN 
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 وا

 ملاس ندنافآ یلاصت هللا نذاب رلندیا رکذ و توالت هرکرزوب ہدنوکح
 نوا راےذاوا موادم هننئارف ہفاطااردق يع نوکرهب تالذک و ردهلوا

 مسا و وردو رم وید ربا تسناوماک | هدنربف بودیا ثعب كلمزہ هل |
 رنکد یلقعو نهذ یت ارة رد س یعاسو جوا نوازویکبا یددع كفیرش

 ی رابغا لکوک یا ٭ موظن. ) ردلونم یس هصاخ نوح هبلغ همصخو

 دوصتم ر ردلک * روک یرا وا سفر كاح مح ۷۶ روک ی راب تنالرت

 ءامسا (روصلا # ر وکیرادبنعم ظعا 'دثر و ره #*قارب یراخ نسنالوا
 هرز وا هجو یکیدستیا دار یعایفکو روص كناشا هد مسن ردندانسح

 ىلع لروص عیج رد راشعا ری بعت یب رعو عدم یتاع رخ ر وصو دوم

 ہلاسنا قو زم ههش ہنغیدلوا لاعت هللا یدرفنم و روصم قالطالا
 یراب و قااخ ناناوارک ذ هک.دلاق رد زا هدهسدا رولنید روصع راتعالاب

 ءاعسا هل رس هما الا یم وا عجا ر هعارتخا و قلخ یسەلج كن راغ ر وضمەو

 ہدوح و ندم دع "یسر ره ار ز رداکد ہہ ول نکلروناوا نط ند هود ارم

 هو وصت داعالادعب اا هداج ا هر زوار دقن یف و ابات هو دقت الوا هدنساک

 ہلا عازخا تیدیحو قلاخ ہلئیثیح ینیداوا ردقم یلاعت قح ہلغلوا جاتحم

 یتیدل وا یب صو بن هزر وا تبئر نسحا یتاعر تروصو "ی راب
 دهم عیانص ې ۱۳۳۰ اش ریش مساو )ردر وصعو دج وم ہليلح

 هّمْسِد ند نخ داوا تناعا ہدل وتا دلاع قلاخو عناص ند هعدد تاقواعو

 راطفالا لبقو بورغلادعب مون لک قرءلوا هناص نوکی دی نوناخ نالوا رقاع
 بولوا لااز ٰیمع ها راسطفا ہلیاوص هدننیفعو رک ذ رکررب یم رکب

 روصم زردیا تراشاو دیق یتکح هدیار وصت دلورب ہدنجر ی اعت هللا نذاب

 مد نادا رد یتلازوتوا زویحوا یددعردرڈ یتعاس كف رش مسا

 ءاعٴا (راقغلا ) ردو ره یئارق نوا بولطم لوصحو كەردتا

 ها. ندنع؛دلوا هنا كر وا نوا ط وح ی ەنسذرا روع ردد قسح

 هدرا یساناطخو بویع تودیا رس یدا.۶ تولذ هداسد رافغ هل س ہعمص

 هلت انسحو با و لدابع ندیا لاقتنا هترخآ هلبا ناعاو ردکعد يعهلراب
 |تنسلها ردد ەیھلا دیعاوم كالا لندن انے ی ایس ع؟عكرەدیازتس یس ولذ

E سا 



 هک ۲۱6

 رول وا كعد دا زارا هدوحو ندمدع و داحا یکم م ودعم نسا: م

 یتالو قلعت هقولخره ندنسهیعسل قلاخ هقح بانج هردق ندهلاضقرف
 داقتعا هليا لطاب عز ود ردقلاخ یتاقولحم ض٭ەب یاعفا كدبع ارز ردقوب

 مساوب )مهلاوفا نءسدقنو هلل ای اعق رابدناوا هيم ہر دق نو نا یراکدلبا

 و ندیا تہظا وم ه رکا لابلاصولح هد لالو یس ەصاخ كس سس

 ود یددقو س“ یتعاس كنفب رش مسا قااخو رابارپ ونت نبرلب ول
 رولوا راکشا هسداراو ہیةخرومارب هدنف>هنسک ندا تارق هج ددعرب زووا

 هندا ماود هبوالن و فوفو بسك هالاح كنهتسک نالوا دوم و ب اغو
 ع وجخیسانعم ردندانسح ءاعا (یرابلا ) ادخنذاب رولک حرف ندهصضو مٹ

 هرزوا دج یاضتفم قرهلوا یر ندنواقت فهضلاو وفا ثح نم یایشا
 توافق مدع سب ردیساش مدع دارم ندواش ردکعد یعدا داشا و قلخ

 هد هسیارادقالاو لاکشالا دلت ردقنره هیاویح ءاضعا الثم ردسانت نیع
 یب هم رقبا داجنا یضراو تاوع“ هللادنعو مھفافردب مانو مطا قالتخا

 لک | م اظذ یسلئا رمیمت ندیرب رب ہلہاەقلتخ لاکشا قا بواوا یواسم دا ا

 یبا ت رش مسا و هروکه نر رګ یلاعت هللا هجر ( یبطرق ماما )ردنو با

 د> وم یرانآوا ہدنسی ھا ء ندشژالخیقانصا اهدا ردراو یاعحا هیانعم|[

 الا مکسفنا الو ضرالاق ةبيصءنم باصاام ) هعر لآ هیازعهول ردگمد ۱

 081۵810 او هه ثر دراو تراش | هد اهآربننآ لدق زم تاک یف

 لب قا بویلوا كعد یدلبا عادبا ةتفب إعرغ نم كلبا فارتعاو تابا

 کس ناافدارغ ها جواس م هذاق هلوا كءدردمل اع هنعدبم عادبالا ۱
 یقلخ یب هه ماس جا ندرانا ہرکص بودہا عادا ؛یسنمال فا اوھبآ

 یٹیدلوا ہدنلوق( اهب رابسو قلا طعا)هسرولوا یربغ كنانعم یبا وبشا رشا
 فصو ہرے ء ند ی اعهلل | ةهسحون بولو ارا راح یسارحا هنر زوا درع وال

 یب ہنسن رب شاهی راب سوقلا طعا و ) ردلیلج مارب ز ال وا هیس و
 ب رصد لس وه و ب ول وا لمعتسم هدیعرت لس هلاصدا منو سم

 یراب )رد راشلبا رو زم لثع دروم نایب وید هنس نم ی ا یعالا ضو وفن |
 یلاوتلایبع نوک ید هلبا ص ولخو تیلو قدس یس هصاخ تاکرابم مسا

 هک هدنوک 6
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 | ردتثمو لادم هلبا (رابج ریکتد باق لکی لع هللا مطب و یلاعت هلوقو )(دینع

 ہلیضیش كور بج ںودیا زاعتفاو لاد ههح هدنساہندو ی دندن مو مرہ سر,

 ۳ سا و E هصلاخ تین ر واک مزال قاوا فصتء ۱

 یس هوقرا هرکر رر ي صا | ٤ هولص دعب اصوصخو تموادم 4 سارق

 راح < مساو زرازواو ۱ طظوععو نوصم ادخ نذاب ندەربابج م اظمراندیاداتعم

 قلول جرف هسد سو ع و ادعا رهذ ردح رح یعاسو قلاز ویکی د۲ یددعا

 هک ربد هناذلوش هدتفا ردندا:.حءام“ا (ریکتلا) ردلوقنم یودبا ندنصاوخ
 هنکو ام گکلام یر ظذ رض ںروکر ه> ییایشاهفاک هلتفاضاو تا هناذودنک

 لینک | یسەلازا نیناسنا هکردتفص ر وب دیلبا راکنا نحو هلوا یکی رظن
 دادشو نوعرف ندنجوا یفصرهکردسک قهردلات ندنر یغاطرب و قەزاقويق
 هلع یلاعت هللا یلص ھا کر هدناروت د وه! ةماط و رابدتبا اع دا تاو ر

 رلیدلنا راکنا ارابکتساو ادانع نکو وق وا نیہ رش تفق وا سو

 هدننر وص هداو و رعق مھن هلن |یطر كمارک ںاسجیا )2 رد هوا :اطو (

 رایدتبا سابق ے .ڪ اہ اد تساب ر ید بسام ر و ربة بوت برق

 ل نا همالساا هبلع مدا یاد دید سا کر و
 ناش كد راترمضح لالە قح قلم وا کدہ مالک سال یدعا هرکس

 ھل ساس یہ ربکتم هقاط لاعتم بر بانج ندنغیدعمشا,ہرغ بولوا ندنسلاع

 لا ( نب ریکتلا ی سال هللا نا ) رک تهس رباز یرلناو لاخدا ہ:کاس نانمشدا

 هةل ندرورش بنا مع لوص > مدآ نالوا یناعا رد دعا لالغا راوارسودن
 یراقداوا ندسان زعارانءوم هکر دراو ردقوش نکل زْعا رورغو رف راھظا

 ۵ وح رار زب سوک یربک رانا اوا یعضاوتو رردبا تزعراه ظا هیادعا هل ترشح

 ه> یت ول ٭٭ رایدب د تنا مز رکن ٭٭ رلرد کج رکش هدول اف رع #۴

 مھفاف ردشاا یی هد هنآ کرانا هکر دة > تفص ہقیقحلا یف هسیارتک |

 هعهودوآ رد یرثم یعاسو کا ش لا ز وسلا یددع كم رش ت سا و )

 ہنس هج وز مدارب تح بولوا كالا ثارا تکو و تلالس> ہراندیا تموادم

 ہللا دوکز داو لیجو حلاص هسابا رک ذ هرکنوا عاجلا لف یسک ی لوخ د

 ع رعود جومو زدم ردندانسح او ا ( قلاسطا )راشعد رول وا قوز
 سس تک



۰۱ 

 ردانو رمظنلا عدعو قلط«بلاغردند یسح ءاعسا (زب رملا ) یاعت هه !نذاب
 یاعد ید ه کرد ہن راس ناشلا مظعو ةوفلاو ت زعلاوذ و دوجولا

 ناسنا لءع یزءو رهذو تعفرو نردقو توقو هلع لاک كن روح

 فک لوش راتلوا ز رخ هدهالآ داع رد رصاقو ر جاع ندک اردا
 ہلوا جاتح اک ا قلخ هدنرل روما ھا نالوا هیدہا تداعسو ههو ر خا تایح

 |عالسلا مهیلع ماظع ءا تزع نالوا تراسع ند ہللح دبرو هنشدا

 كنهرو ءافلخ نالوا درفتم ہلب ره ہہادنا هحردو رد ر هر كنار طح

 مالا قرمو ردراترع عكراشم ردق یر هبترولع هدداشرا قلخ د یرهب

 ما زاملوا هیعصلو تسسنو قالطا هى رغ ندیلاعت ق ( زرعلا ) نالوا
 انعمو هروص هد هتک ندیآ تەو ادم قب رش مساو )ردزئاج نسل فلا

 هل ص واخ و تفاضنو ترا نیغل وا ندنس هصاخ قل وا زب زع
 ۰ رکرب قرق هدنوک یلاوتلا ىلع نوک قرف حصلا ۃولص دین

 زارعا ن زودنکو اض یرلنود تاحالا یضاق بانج كرلنذیا تئارف

 فسو ردحبرم یعاسو ترد نا-فط یددع كف رش هاو و ردناانغاو
 هیاعص- یدلوا ناطاس هرصم رخاو ل اوغشماک ون هدناهدک هاح مالسلا هیاع

 ءاعما (رابا ) ردلوّدنم یر ار ها ناب و یو یت ار نوا دا

 ندنکیدلنید ہر ەیلعو رهق اض ءا و هحالصا اقلطم ربج ظا ردند یس>

 ییدلید یس راک کل دابع روما قح بانج یساضتقمو انعم كزوطع مسارایج

 لرس يلد ین حس هلع "هداراو تدشم انمم دوخان رد. <2 دبا حالصا ہرزوا هحو

 اس | بیر E مسا وب قحا رو ]وا كعد ردہ ابا | رحاو دافنارا ہحالا

 هللا یلص مرګ یو مرکا لوسر و وک ت هاو ریکتلاو زب نعلا ںیہ هد نح

 كلاایذ ناعس ( هدنرا د وو ع وکر کر را رفح نکدنفا لسو هيلع ی اعت

 تورپجهدفب رش ثیدح یراکدید ( توربلاو شرعلایذ ناس توکللاو
 ینغیداو'ك دنور اوذ دارمند راج ءان ھنکیدلک kh وکلمو الم رک د

 لمعتسه هسیایمانعم كنوربإ اوذراشجا راعشا و داربایراراسو راص> نا
 ا و تا ا اا راج روسو ردکعد مظعتم

 رابج لک باخو ی اعتہلوق ) یییداوا مذلا قر رط لع یاد رابج هاسنا|
 ےل رک 5 ۱

 ۹( دنع



 هم ۷
 تقشس شستشسشس سی سس يا سس ہنصمسم ات ہا سس تے

 وشرف ہراک زور هدن رفس اب رد رد درس روخ یتعاسو رب زووا زو یددع

 هدشنو الت ہساواولغبا یفارغتسا الورب دوخا و یتارس شنا هربرب دوخاب و
 ( نمّولا ) ادسخ نذاب ررواوا نیما ندنافآ میج راندي ماودو تمالس لث
 رارہا هدرارق مون دوخاب ندکل اهمو قواخ ی رفت ردند ینسح ءاعسا
 ہر هضراعم هلا رافکدوخار و یجب دیا ناسحا ناماو نما ندربک |ع زف ہرا خاو

 هلا تازع#م لئالد راهظا ن رالاقم قدص كمالساا مھیلع مارک شست

 هلدابع ءالعو هلنامارکراهظا مهرارسا هللا سدق یبازتحالا یوذ یاباواو

 یرالو وقر وفو قاخ یناما باسا دوخا و یملیا قیدصت هلی راربخ ندّقح
 یب ری و ناماو تبعا هیبارب ہلیساطعا تاوداو تالآ هءفد ی رار رضو دس
 ءاسنعم هکرولوا قیدصت یتسالعا لجا تاذ قیقح یاسنعم هدهسبا ك٤د
 مسا )ردنشو رو رھاظ هل. رش صا ( وهالا ہلاال هنا هلبادهش )رول زم

 قدص لوصح هلبا نیما دوحو ندّمح فرط هرلنلوارک اذ هلبا نمو لیلح
 رکی از ووا تّدو هره هنسک فاخر بولوا ندضاوخ لج یلدصرو

 هرز وا یامو سفنمیکح قل طهر داق نذاب هسر ونک رارپ دوخاب هسلبا تثارق

 مسا نمّوم و ) ینج هل وا نوصم ندرش رب ره و نا طیشو نج و نیما
 السا هدردرب اصوصخ ردهرهز قعاسو قلا زولوا ز و یددع كن رش

 ءاعءا ( نیہا )رد رلشغالما و دیق ینکودبا كرابمو ب رحم یار هدنماکنه
 رهشا بواوا یرلفالنخا كنابع هر زوا هرمشع لاوقا هدر سدت ردب د یسح

 ینغیدلوا هنس انعم ءالع نالوا نقم ۶ور ند را توعذ هروک تاور

 ٴیناسم نیو ) ردشعا الماو دبق یرلت رضح ہللادجر ( یطرق ماما )

 هنکو دیا نده | ءاعسا نالوا ہد۸ءدق یتک ندلحا یتیدلوا عماج یهرشک

 دارعرخ یسهصاخ رردبا اعاو تراشایرلتیضح هلل اهر( یلازغ ماما )
 تراهط و رطاخ تیعج ہدلح یخ ةولصلاو لسفلا دبعب مدآ رب نوا

 لصاحرودص ح رشونورد قارشا هسلیا تارق ہرکزوبہلیا رهاظو نطاب
 یتعاس شب قرف زوب یددع كنفب رشمسا نیو ) رولوا لڈان ہنیدا صو

 سنو و ردب رح قو الت نوجا الب ترضم عفدو ادسءا ةبلغ ردیرتشم
 | ددی ور یٹیدل وا لوغشم هلذب رشمساوب نکیا هدیوح نطب مالسلا ہیلع

  TIRRA IRI ENOTESکجتتس کہی ۱
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۷۱۰ 
 تم سس

 ینن نکلرد هغلابم هغیص دیفم یتسانعم كرا ۰ دوخا ارہمو كاپ ندصیاقن و

 كار و یساسنعم ناصقو بیع ندنکیدلہا ماها یدوحو ناکما دوح و

 نساح رییعت لنیرلت رضح هلل اهجر ( یل ازغ ماما ) ہلسغلوا ج راخ ندیدا
 ریو یکیدلبا رکفتو روصتو مهوو لایخو مھفو لارداو س> یک یربذپ

 ةنلاطلادیس)نوجکنا ردکعداریمو هم ندنسدلک ك غصو ینیداوا ملتح لکنآ
 ردشعد ( هلل الا هل افرعوال ) رب زعل هرس سدق یدادغب دینج ةيفوصلا

 دصالخاٴروس 5 وجولا بجاو بانج ندنغب دلوا ہ:سانعمسودق جد حوبس

 رخآو سدقتی ردق (ریصل | هللا دح | هلن اوهلق) ھکید روہ هلءج ییامهش

 ینیراب دیحوت یرب ره ندعس و سید بولوا خس هدفي رس هروس
 هکردندنس هصاخ ءلرافب رش مساوب و ) ردراهجار هذن یکی شو هیشو هرارقا
 هک الا برو ان ر سودقحوبس) هتیرزوا زب زعنان ہدنیق یزامنەعجمدآرب
 ح ونعم هب و دننکتدابع باب ہسلرا لک | لرهداتنارف قو نب بوزاب (حورلاو

 تنفس ںودفورولوا لٹا هرهداب زو ناز هجردو ماسندنافاو

 میاب و ضبف عفر و لالم عفدو بیغرس بول وا یرتشم یتعاسو شع ز وب
 نوعا كغِا ل,دبن هرمخ یرشو كمروکییسهدناف هسیاردیا تین هبن یرتشمان و
 لاوزو انفو بیعو صقن یاعفاو تافصوناذ ( مالسلا )ردلوفنم یوالت
 ءام“ا لنبرلترمضح لاء بجاو نالوا هزه و ملاسندنس هبناش دما ط ه رو رشو

 یراب مس صاخ یک سودقو حوسو نج ر ےساو لالح مسا رردنس یسح

 مالسونرب و تمالس هندارع هاهم تمالسوذ زالوا دیبا هر فاع“ نالوا

 عرضت یکی بدلوا بجاو هسک ره 2 یتغددلوا لاعتم یادخقحا نالوا

 كلنا اعدتسا ندتساجر فطا كا یی راد تاحوتمالسو كعب اک !یزاننو

 تا ولصلا 2 داكا و ہلا یلع و ەےیلع ابدا ویو ماما ن وسکنا ( رد جاو

 هر ڪ چ وا هدنراقد ر وہ هدارا فارصنا ندزاغ یراترضح اناهاا لک او

 (ماركالاو لال اذا تكرابت مالسلا كنمو مالسلا تنا هالا) هرکصرافةتسا
 ندنرک اد ماودلا لە یسهبضاخ كني رش مسا و ( ردرلتمروم اعد ہا ےڑسا

 رب نوازوی ہنی رزوا هتسخ نایلوا رضتحم تح ردکمیا فرص یمالاو باصم

 لش رش سما مالسو رولواتاع فیفحتدوخاب رولک رب ہسناوا تئارق هرک
REEںیہ ںیہ ںیہ کسر  EE۱ 7 7 تمہ[  
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 بلق تقر یسهش رش هصاخ ردشلبا تقبسیربسفت هدالاب (محح رلا) ردب ورح

 تبلثان -9 وک ذم ةصاخ هلی ار هرک ز وب ن وکرهب هل ےل وا مر هعلحو

 ردع یتعاسو زکسیللا ز ویکیآ یددع كننب رش مسا میحرو ردوج رم
 هدنهلاط و هیافصو تذاطا ندقا مو هسودو کكيهنسک نالوا لوغشم هنوالت

 ینمظل(محر بر نمالوق مالسیخدور) زونلوا ل: و هدو س هسااراو تا

 هرکز کس نوا زون زکس ہدزاخآ تات د وخا و لیللا فصت هلباتراهط لاک

 هرکش ب هدعب فی رش هاف ج واو هفب رشتاولص زوتوا زوب هرکصندنوالت

 یلوصح كنيدام ریخو یلما كهدیا عرضنو زاب هقح بانج کكرەید انب را
 ردند یسحءام“ا (ال۱۱) ردب و ره ن دنا را نی دنلوا هر یل اعت هللا فاطاب

 ده رشتاذ ندیا فرصت هروهجروما هل هنو ما قرەلوا یفتسم ندیشره

 كالم ندنسانغتسا ندهللا یوسام لولم نالوا هدضرا ماع رارید الام و كد

 هدیراتکلم ودنک نکا یسانغتسا لرلنا هدهسدارهاظ یراقدلوا کالا هنناونع

 ہللا ی لا جات یسەلج اذه عمو ردشلوا لصاح ہلیثعاطا كني رایعرو دونج
 هدنناوصو تاذ ها دصم (ءاشد نم کالای وت ت اما كلام الال 5 ) ینیدلوا

 هدلاح ینیدلوا جاتح اکا یسیلک كنادوجومو یتغتسم یسودنک ندنادوجوم

 یدلوا یرض ندالعو لح قح بانح كلامو كولعره كلام قالطالایلع

 ینغیدلوا یهدنمو ضورعم هلا كالم لوا یس ہلج كدابع لاعاو انشای

 هحولو ليم هبهفشد ندیلاعن هللا هدنرار وما عیج رافراع ندیا ناعذاو ءلاردا

 قورتت یاد صف رش مس و و ردند داوم نالوا كش هتسراو یکجا

 یر ندنصاوح ردقوح ) یصاوخ بول وا نداعسا تاه ماو یوتھ

 نوکر ه ہلغلوا افص نادجو ہدرکاذ بلقو انغتسا لوصح ندارزووارها

 رسا ول صد بو راردنا یک تاو یافصراندیا تئازرف هرک رو ء۲٣۲٣

 نداینغا هلیا نانه مرکو ناسحاو صرف رلندیا ماود ہنتوالت هرکی رک: ز وب

 ب واوا دیشروخ یتعاسورپ ناسفط یددع كنف رش مسا كلامو رار ولوا
 هدیارط ضا تقوو ترصن و تعا” تب وقت هدارغو رسو ەکلھم عقاو٭

 نومأمو روصنم راندبا تہاخاومو ماود دار هد سرک دوخا و ہتسخ و

 ب ورع هدا ردد ییسح ایا سودا ) ردلو هر یرله> هلوا صال و

 e وججوووجدنص تہ



4 
 amene سست سس تن
 تاعاسو لا شعلا یددع كلالج هظفا و ردکلنا احرو هاعتسا و قو

 هرزوا یرلتیاو ر كنیرایرمضجیسیع یا خش بولوایتعاس سعس ندهینامز |
 محرو نجر ( نجرا ) ردنوجما ل وصح یلماریسخ و ماکلاذفا و هبذاج
 مسا نجر ردرافتشم ندتچر ٭ہنسانعم یھ رسا ہدی۔وکیا ردند یسحءاع٭ا

 قالطا میر هبیریغ كفح نوجکنا هلفلوا صخا ندیحر یسهدناف كنلیلج
 ص وص هدوج ولا بحاو قحا تدناجر زاملوا هيعس نجر اما ر وتلوا

 امس العو لج قح ندنغی داول بب رو هلالج طفل نچ رسا هله حو ول
 ردشم روی ( اوعدناماا نجرلااوعداوا هه ااوعدا لق ) هدنعدق مالکه لیا عج
 سا ندناماحو رک أذ یسدصاخ هر ز وا یسانعم قفو كنف رش سا نجرو

 هرکز و هدنسهناحولخ دعا ۃولص دعب ردکعا لوح و فرصیهورکم
 یسلوا رونم هليا نجر رو بوغیح نایسذو تلفغ ندنبلق کراندیا تثارق

 یییدنلوا الماو رب رحم هد هسي ردا نیعب را ردشلیا تیاور یو دجا جش
 نفد ہیەاخرب بولیزاب ( هجارو "یشلک نجراب ) هلبا نارفغزو كسم هرزوا |

 هدودنک ب ودیا لدبت یعہط ندەثئہس قالسخا كنیحاص هناخ ل وا هسلوا
 روهظ هلاتفطاعو تجر عرشلاقفولع هن رزوا تاقولخح عیجوایحرانآ

 ترضح وید یداوا هجن نجر فلا ( کردن و یم ) رددنصاوخ لج كلا

 ناطیشلا اهفرس قوا لاّوس ندلسو هيلع یلاسعت هللا یلص ماعرف
 ار ز ردقورسم ندناجر فلا ناطیش فلا هکر دون نالوا رهاظ ریدر و
 "ربا دلناجر فلا ی دا رم كنا ط شاب وکه نسا عم دعد ردد نطش هدنلص انا طش

 راسهکلب ردقوب هنافصتجر نو 2ا ناطیشنکلو ردلوخد هیدعهساو تجر

 قرف لیهسافصوهناد تجرو ردهدنس ہرادەناذ تجر یتد.لوایک ایفشا

 یقح لیعم“ا حش هلباتیاور ندجزومنالاریسفت رلبارتس ور ول یبا را یارد

 هکلد ردفلاح هعراش ملعت قازا هدنب ولما محزلانجرو نایب ہرس سدق
 د7

 ظ.ف>اق ردراشمر وہ ری رح وید رد والوا بوتکم ہدنع“ر حر ا نج لا
 سش ندهینامز تاعاسو زکسناسقط زویکیا یددع كن رک مسا نجرو

 كلالج لهاو لصاح یلطو تحاح كنهنسک نالوا لوغشم هتوالت ةدنعاس
 ینیدلوا نایب اش یدوصعم ل وصح و لید هلد ء٤ یلط و ٰبیضغ

 ٭ ردیورص ے٭



 نادزی ورلیدتبا دانا ههلاقاضا یولوا بهاذ یتدهدوجولاتخاو ترک

 | رارداوا لاض هلیادیعب لالخ نددیحوورابدد رد لو رخ |نااخنمرهاو
 | !ندداقتعا "راد یکراب رهدو رایدلوا دم ٴہلرا قالطا هاوسام ینع“ا ك٤حو

 | ( هلن اهللا ) هرس سدق خلا مالک یهتنارایدلاق هدتجراخ بواوا ن ورب
 بجاو بانج قردلوا فرغم هرفي ردت تافصلا عیج عمحس تاذلا سا
 ءایسا حی ردصاخ ع ر یجب دبا تاالد ہنس هلع تاد كرو وح ولا

 یاصواولک لالح مسا وبشا ەلیبسح قل واعماج یس هلیلح ناتعم كييس>

 | ند نيالا بر نالوا قلاب دوم هدنس هل ز٥ ند اکا یلک كنهیهلا راس

 0 اه رشیودش» )رلیدید ردول مظعا مسا نوجکنا رداکدزئاح قالطا ہی یر

 | ہن و ۴# وا ماعنا زا یزمر ند کح رش ٭ وا مان دعآ هکنوح دیآ جاو چ٤

 | [یسانعم هکر ددراو یخد ءاعما ضعب رروبب ہرسسدق نح حش (ہدەغلاہلاذج

 (ke محد )یوق ) داوج )زمو ا قالطا هلو ماهدآ ید هوا تسرد

 || فول قالطاوب ارب ز یک ك ېد ہبیط هیقف قیفر یلج یعهنیرب ( میک )

 ۱ مراکلاونا كنهبهداب لهاو زملوا قالطا هت رزوا قلاخ اده لع ءاثب ردەروک

 | | عمجس لاک تافص مراکلاوا ہجرک اردعون«یحد یراکددهحولا او
 | قالطابا هنب ر زوا یلامت هللا هدلئاواو ردکید ارم ندصْاقن هجولا صاو

 | | ر دتخم ندایع"ابر ارپ زیدلوا یھنم هدعرشوب ہنسانعم رم یدراردیا
 || رع نم یال مظعت یراکدتبا قالطا یلاشاو ناح٣و ناطاسو یدنفا و

 ۱ یهتنا رد را ثا قالطا رقت لهاو هللا لها ضءب مکەت رد _هلوا

 | هرک كيب مو لک مدآرب هکر دندنسهریثک (صاوخ) كالالجمساو حشا مالک
 هساوا لوغٹم ا ود ) هلاهد لکی دومکا هل ا( دوخا 000 و ها هل 9

 || ربخاو دوبعم لک هتننادح وب رقا یذلاوهالاهلاال ىذلاهه اوه ) ةباور یلعو
 || رولوا قوز رم لب نیعبایع هسلبا تموادم هدر و ) دوجوملک هسنادرفنع

 | هدههجج ةولص لیبق هر زوا یت اور هرسسدق یدرورهس نردلا باه ش خش
 | هند دوهاب هلن |ا) ہرکز ول بوروتوا هدلحمیلاخرب هرزواتراهطر تفاظن لاک |

 نداو هجوتم هو فرط هو باق كنو د٤ قعا رولوارمسر٭ ی ول طء

 ندرلنرضح الدو لج قح قحا ب ویا تافتلا هربغ و كءروک ی ربغ



 کد
 هدنار د هساا لک نیفناکس ر او لامت هللا مرا ی کائو ندا

 ہوا تححاکس el هلا ر طز هلا شما و 7 نوا ضالخاو ar ا ( وهالا ها (

 نایلوا هعدایم ها ما هاب د ءالع سدرو یدتععو نس هلوا صالخ ندرالاو

 هده ترد یراکدید تنس لها ارب ز نسهیعیا جورخ ندننسلهاو ندنہد
 )هنحو # ردتفرعم # نفیفح # تب رط # تعد رش جم کروا وا راتعاا ۲

 تفرحم هک كن هسک لوش سب زاشد تنس لها هر وک هنعی رش رهاظ نکا[
 رددساف لاحنطا ارب ز زْملواقالطا تنسلها اک | ردراو یداحلا ہدنقیقحو
 هکر دمزال ثنراقم بیر ر ملاعرب اذهیلعءانب هناوا سایقاک | ید یلہاراکناو

 هکردحوا تاماقم رام یر هيلدا رع ن درب یرب ی یم و خم ۱

 باش ا ماسقم یربو رار,دراربا ہکردذیمپ باحصا ماعم یرب و ردنیب رفع یر
 هکردرلنا نیب رقم ارب ز رد هدنفوق كناماقم هل ج لوا ماقم رارہد رات هکر دلاعت

 س SL هدّوایم مو و ردرلشعا افو ا طا و 7 هاط هازادهع

 ندنآ هنن رەعض وه و ) رابد ا هدهاشم یبرعغ ندا جد هدایند ہوا رابدتا

 نوچکنا ردکد(هق الل )كعد ( وھوھ) هروک رانا سپ رایدا عج رخ یر[
 راندا نعط هدصوصخ و هرلناو رارولوا لوغشم هدا ز هعساوت هیفوص هنئاط |[

 كنیرلیدنکی سەك ( وهو) رردیانعط ندنرلف دلوارمخ ی نددرحول تعیدحا ا

 ل وا مسا لوا هک تاه را ردیا سابق هر امص یرلقد ووا ہدەیعسر بتک |

 یوها ارب ز یدلوا كسم هدنزغآ هیفوص هرکص یدیاناق هدزوگ لاع قلخ |
 ردکعد واوا ك٤د (وه وه ) سن رد راور شک قرف هدننابع کن مغ هلکسم 3

 یک هطقن یعشچ مدرع بویلچآ یرازوکیک (اهو ) یدلاق ہدّباغ ناید :

 ۱ هرکنا ب اب را ل کلب : و زمروک اور یبعک ہلزہلوقموب هیفوصو یدلاق بورارفا |
 ندنرالا ندنح مارلاهدنفح كرلناو رازاملا ےن رالا یلئاسرو بتک نالوا یئلعتم

 ہدوجو یتعاطو رب رهراربا ارب ز ردینودام كلوا یتا ماقمو رزموق ورک یف هلک
 ناز وا نوا ردرالکد راقشاع ردرادباع بلاغلا بس نکلو ردراشهرونک |

 ہرانوب س ردنکم دوجو یر و بجاو دوجو یر و دوجو دنرادنع
 | لاش بانس ا ماقمو زالوا نیعتف ییخ رم رم هکدعد ( هللاوه ) ہر وک ||

 ادعام ندنرافداوا بهاذ ہدوجو تک یان را كداقموب هکردناماقلا سخا
 9 ات 2
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 3۹ وصو ہلوق دسر یتا ضان ۲ تاقاک.د لداهذو هدرع ناعارابتعا یسدعاق)

 مالس هيلع ناکد مهر دزاس هدنزل وا هلکعا دورو یادم باطخوبد زالو
 | تبحو تفلا هلبا موڈ هلو# هزب هللایا ترضح یاساج ندنانلا تاللا هللا
 هل وا نورم هاد یار لوسرو لوف زلاعا نازم کردا

 | مربش هلبا لاف هتسج لاجر لوا رازمس ند ھالا حور بناج هدن راکدید
 ا یرامالکو هدا لالا یذ لاج ربکذن یرال هکر دکرک نکلوا لاعحهو
 1 |هدننوعصم هلوا زکلاصخو قالخا بیذهن ثعاب و لاکو لضف دیازت بجوم
 اهن رالوق نالوا هدقالخاوب یداوا باصا بولق شب تایح هلا باوج یفاش
 ۲ اما نالوا ندنب یش دار وا نتم ( مهفاف) رد راکرد بک كني زاب تانج
 | قعسعو قئال هتدابع ( وهالا هلال ىذلا هللاوه ) ملاقب هزعسرد ینسحلا

 الص (وه ةداهشلاو بیل مع ) هکردهللا هلی وا لالطاوذ ہللا نالوا
 ۱ اه 6 رام د٣ وه ( یساناد كیایشار ره لولرواو تی عد «دنادیمو

 | اءرس سدو قح لید خش بانج هدنباصن تغالب باک مانهفابل جج
 ۱ تولوا لی زمزکس یمرکب لرو ) ردراش روم ناب و ربسفت هله جو و
 || ج رخ زکس یمرکب ید هدناسناخ یک یکیدتا رود ہدلازممرپ مو رھب
 | هحرک ج راحوردیا رود یج را لوا تاکو فو رح ناناوا ملکت کرد راو
 اد دع ویتاوا رظن هک ارتشا نکلو ردیدب نوا ہلیا رابتعا رپ و چ وا ہل رابتعارب
 و ءاهو یواحچ را عج یس هطوهو ) یدنلوا را تا جرح ر دق فورح

 ٩ لاد هعطعرس ہفوصلاد_:ع یسلوا دےنم ہک اک هبیوفش واو ند لح
 | | یاسا لج و ھو یدلوا ءامسالاوراک ذالا لضفا «رکصذدنداهش هلک هلءلوا

 نوک لس هسخوب رد هلی را تعا یدحا 'یلت یراکدید ردشلوا طرح
 | هللا نیمی ( هناع "ایت نود: نیذلا او رذو ) رولک هدنارقو ردلکد هلب رابتعا

 | دوخا و ہدبا قالطا ہّمص ین “ا هلآ هکردوب دالا هدنس هیظقا ءاعدا كنيلامت
 ۱ ید ( نجراامواولاق )رولک هد ار م ہت هیعا قالطا هقح یا نجر

 : مک ہت ردداحلا یراک دعا قالطا هننرزوا قح بودیا راکنا یا نحر

 ۱۱ .ابع ےنیراوا نديهلا ءام“ا اریز زدراد ط* رل رك ندا راکنا نس هاکوه

 | یطویس ماماو ی
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 a تر ست یت ہی EEE ںیم یم ہت
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 قلوا هاوخدب و ودع ه هل نوح تاغط نالوا ادخ نامرف و ےب

 یتسودو قلعت هناسبحاو تاقلعتم کہ وہحم تبحم همزال ارب زردی ر و رض يا
 داقتعا كاپ اسم رباما )ردنوادسعو نی رفنهنب رللاکسدب و هاوخدب و تدومو| |
 هدزفح هثسک هلوفدوا هلوا ادح ضوغیم هللا یصاعم باکترا لب شا بس

 تراو ارس هلتهح یدو مالسا بواب رب و یمکح كس هنیسو هنسحا |

 ا قر هناف ترشو توادع رهظم هل د > ییایصعو قسفو تداعر و |

 ندراسد فرط هنن رشاسعم 'ہرھحو قوا هل اعم ددرم هد ندو یبسود ۱

 تح صو سزا ون تسد فک ندنبلی باج هد وقوط رافتحا يلبس ۱

 هرزوا یتید_لوا تباث ہلیا هینارق ه رک بآ نکلرولک مزال قلف خي دد ||
fهضبق كترضح ( بولقلا بلقم ) كمردتا تبحو تقلا هدننایم رل ءم  

 ایج هیاوا ربدپ لوصح ہللا لانمو لام فرص بولوا هدنس هداراو تردق ٍ

 جک می شن یرانرمضح و هلع یلاعت هللا یلص ادخ بہیح نداجا ۱

 بودا ملقا ناکس ماش رعطعت هلبا سش هر ناح دل وب و هدددص مع ضد

 ندفرب یرخا فصنو ندشنا یدوجو هع هناش لج ماع بئاع قالخا[
 یفالتا ہرانو م نایم فالخو با یب بر رداق یاردشقبا هتشرس هتشرفرز |
 تقلا هلرضح ناک دن نالوا یئال هکتدوب م نیمه یک تکی دتا یازرااا

 .ع نعل یغو ضرعولد نیر هدا احر نساَهلا تو رھم فان دب و 0

 1 ارح زور عیکش ادخ بوح ایانو تبع هقح ںاےنج اد تا صااخ

 لات هلل اناوضر نی رک "هباحو لاو نیدشار ءافذخ املا اناهلالضفا| |
 نیلماع ءالکو ماظع حناشمو هيلع قب رط نار و ءاسیلواو نیعججا مهلعا |

 هللا مرک لع ماماو) كیا تدومو تبحم هناءا لها اکو مهرا رسا هلن | سدق ١

 ىل لعجاو ادهع کلدسنع ىل لعجا مهالا لق ) هنع هللا یطرو ههجو :
 هياكح )راش( روم امو بط ام ہلباطتسم باطخ ( هدوم نينءولا رودص ىا |

 دم اللا واع یسب٥ ترضح بانج کا یهنلا ی وا یاع قد دئارب داعم| [

 یتاوع"و نیضرا ناطق هبطاق تادابع مرم نان بولوا لزا مالع كم وا[

 یسانعم ییعسدو یتسود نوا کاپ تا صر مب هرزلالحو كد یدوء ۱

 هل ضعلاوهلل بلا ینعی) زالو" لویشءهدن نع هاکر ارل تعاط لو زکر ھوا

  نسهدعاق ٭ ۰



 4ی
 ہداع“ كا ےذا رهو روناوا رعبعق دهس یکباو سک یکتا ہد هراس ؛فعس
 ہک لوا هسا رولوا هد ص4ر و فولأم ہم دح هب یکر وک بواوا یکوکر

 ید یبحاص هسیا رولوا هدست یکوکو رولوا هززوا لاح ل وا هدز و رب
 موف یغیدلوا هر زوا سد یلاح ىلع یاضتقم هنسکرب رولوا هر ژ وا تسوح
 بهاو بانتحو رافغتساو هبوت هکردلوا نالوا قيال هب هنسک لوا هسردیا
 الدوا لبخ قح بودیا تکرح هر زوا یراب ءاضرو نا شا ندا ا

 ردیا لسقن هدعس ندسح ید یکوک هل تب رهظم ہجر كن رلتضح

 لرانەّوم خاص هک هسروئاوا لاوس (ردشم ر وب لا سنج نم ءازملا اریز)
 هدنزاف> ہلکنک ہسح یکوک ردق یاضتقەرب رویلوا ندنردک هک یکوک
 (ءاعلا مش ء يل والا من ءاینالا یل ءالبلادشا ) هکر ول وا لصاح تاجرد عفر
 ردەبلاع هبنرعفر بیس نانم وم تجز ناهج نسحمردشلرب و باوج هلی د>
 هعرنک ادیعهل | يحااذا (ردشم روب ) هنع هلل |یضر( ضایع نالیضف)

 یب رط اعاد لاک كئبناعهرب مالکو ( ماند هیلععسو ادع ضغبا اذاو

 یس دا كيالوا الم هنو درد ہداہنرۓاراناوا الب راحود نکیا ,ریکتسم

 اصرو تزف ند او هک دروک لاو دردو تعسو نع هکر دون

 تاج ندیو رخا تاب وةعو لا تم یادخ بوبح کردیا اکی لیم هقح

 ارب ز راشیا رفت هلنءاط تدارا رهاظ لها ( یو بح ) مهفاف رولوب

 مرج الف ردیا تہغر هرومآ ندا بی رشاک | هدک دلبا لےیم ہیەنسآرب سان

 تکرخ تچ هک راش دوس تق لهاو ) رولوا عبطم نالوا ن

 لاصو تها نالوادوصةم ہک ان ردےجوم یمادقا 4 وع بناج کرده ونعم

 ندءرس سدق یرصم نوئاوذ ( بح ) هلوا لئاز قارف تشخوو لصاح
 هکر هوس بوس دنس یک.دوس كنيلاعت قح ہدنباوج ہدنرٹکدلبا لاوس

 قی سذ ندنا لاغشا ندیلاعت یراب بویلشا یربخو كالا توادبعو ضغب

 عابا ههالا لوسر هدند و تظاع وہ رفاکو تفطاع نرم ومو كعا 227

 لات قح ہسباوب ردقماموا رذحو فوخ ندعال مولو اضر هیاضقو

 وب دزاک هکشیا ملعت هناخ میلعت بولوا سه هوو لطف كنيرلنرضح

 ٗۃےذلاط ندیا تر ههیهلا "یهاوئو یماوا ناع.طع ( هکیدااق )ردشەزوہ

(۹) 



 ۶# ح
 ۱۳ روا شو ا شب مرا

 نار نور رک کا 5 ۱ 7۳ ا رس تکاب هد رانوک 1

 تاعاسو سا اک و 7 ر راج شب ید ۵هیقدش و هب رام

 اے یک و٥ نیک یگ قتل وا كي راح ج وا یت ےهڈ ه2.ود شب قرف هامل

 شد قرق هیمانا هنامز یک وا هس ردنا ع ولط هدبج وا ساس یو

 ةن ام ز تاعاس یع“ومزا نهد ر ول وا هقیفد شب شب هیلیل تاعاسو هةیقد
 ہی راھذ هنامز تاعاس یرلعسوم شق و هصق هلبا و نو زوا هب راهن

 تاوهس و ردرلنو ندید هبامز تاعاس هنشا رولوا نو ز وا هیلباو هص

 یدناوا ری رحو لیکشت هدارو یلودج هبنامز تاعاس نوا قل وا

 هبراهنو هیلبل هسنامز تاعاسلودح

 مو | مو موها مو مو | مو | مو | تاعاس
 تیسا |دبعطا | سسکاا ءاهدرالاا فاقلا | نتنالا ادحالاا یراهن

 ءاعب رالا | دلا | نيالا |دحالاا تسلا |ہے لا سبا یاب

 | لخز | هرهز یش | دراطع| خرم | رغ | و | ۱ تاعاس
 جا وس عر نه سم ںیم | هرهز ۲ ات
 رم | رة را س | لخز | هرهز | یش [دراطع | ۴ تاماس
 ست | لخز | ءرهز |یتشم| دراطع | كرم | ره [4 تاعاس
 هرهز یر | دراطع| مش ره | سعش | لخز |6 تاعاس
 دراطع | شرم | رو | سش | لخز | «رهز | یزشم | ٩ تاعاس
 رو | سش | لغز | هرهز | یشم | دراطع | حم | ۷ تاعاس

 لح هرهز | یزشم | دراطع | ر یے | سکس ۸ تاعاس

 ۱ یزش | دراطع | خرم | رغ | سش | لخز | «رهز | ٩ تاعاس
 ۱ جرم ره ست | لخز ہرھز سم |دراطء |۱۰ تاعاس

 کا ٤ یک 1 هرهز | ینشم |دراطع | رم | ر9 |١۱تاماس

 ہراطم | خرم رو | شکن | لخز [۱؟ تاعاس
 ؟هتتتسه
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 ( تاور ) ردقلوا ق اغ 5 د طاتنو ناف نوک 61 1و او دعا
 سوبلءو بورشمو لوک ام تابیط اتنامز یف هناذرب ندنیحاص فلس هکروناوا

 یبا مدآ كج هديا اعد هدنراکدلبا ضارتعاو لاوسوید روا هلرا هل هجون
 ردیفاک كا ا اد هد بوك وص رادعمر 9 هيلا لسع هلک اب باو بورا ج

 ہٹا لاص “اول مع هرزوا زرطو یخددنغجاح لڈاسوردراشمرب و یاوخ

 هللا ہجر یلص دیس هعرش حراش ہدلآء وید شاو ماکب و داسعرب ہلبا لماو
 صاوخ نیهقدم ضب و ردشابا لس ہرخاف هرغفر ندقب اما ةصلاخ

 دوخابو یلوصح كدارممهمرب هکر دراشهروب ناب هلهجووش بنس ا ءاع#ا
 تعاسرپ ہفب رش ممارب ره نوا قفو لیکشن دوخا و ضارهاو لاعو
 تردی رکب همان ہرایس س کن امز تاعاسو ںودیا نییعد تو هد هبامز

 جد ہیاع“ و رب رد رو نکاس یک نر رد رلتعاس هک و نوک تب تا

 ندعس ےلاقاو ردره طم هنعساقالخ ند هيھلاءاع “اردو روئلوا هع“ رة فالف

 تعاسجدیرب )رد هعج هل یس هک و نيا مو ینوک ردرظا 3 2ا یجب دب

 ند ەیھلاءا“ا دراطعو روئلوا هیع د درا طع تالف د ہباعم یھ: رددرا ط۶

 ینا اجرا یتوکردرظا همد یجلا ند هعرس مقا ردرهظم ھنع“ا یراب

 رو:لوادٰیسد ہرھز ئالد جد هام" یهچوا ردەرھزتعاس جد یر و)رددحا

 یکسب ندههرسمیلاقا ردر ھظم ه۶“ روصم ند ه.هلا ءاء*اورڊرء ضا

 هلام یر د ردسع"تعاسیدیرب ور رداثلت یس یکه عجبا وکر درطان علا
 جا میاقا ردره ظم هنعا ی عن دهیهلاءاعاروئلوا هيم سم الف ید

 تعاس ید یرب و )رد سچ یسەجیکدحا موہ یتوکردراخا رولقا یدرد

 ند ہی ھلاءاعماردرغصا سحروناو | همست خم رم ئالد جد هيام یش! رد رم

 یس ہک اٹل ین و رد رطان ریل جوا ند ھعبس ملتا رد رم ررسآ رام

 دعس روناواھیع“'یرمشم فالو هيام" جلا ردی ریشم تعاس ید یر و)ردتس

 ریلقا ییکیا ند هعمس میاقا ردره ظ ما ملع ند هبه ا ءایساو ر دریک |

 یجہدیردلخز تعاس ید یرب و ) ردسنینا یسههگ سبج یوکر درظا
 هنع"ا قاز ر ندیهلا ءاع“ا ردرمک | سک روذاوا هیسد لخز الف یخد هیاع”

 رداع زا یسک تس قوک ردرظان هعلقا یکلوا نددعبس ملاقا ردرھظم

 ندنءولط لیست تویاوا هدرا رقرب یکه ب وتسم ٹو ا ه-امز تعاش دور
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 عرلاوڈ ی :رز ےۓ> لال اوذ هللا ور دقحل هزلوا هغ کک ت» یر تعبد هسی لکد

 ناشلامظع نب نکیدیا زانو اعد اکب لزهدیا لسوت هلیا میتسج ءاعما مہ نرم

 ام ہوعداف یئسلاءامءالاەللو ) ینغیدروہہ مرهدیاتباجاو لوب یز ا

 عادل|ۃوعد بدحا تب: رو یافیع یدابع كلاس اذاو م اج ےس ۱ یوعداو

 ہدف یشتید>و ردشمروہ ناس ہلا اٹیب تانا (ہلطفن هلن ۱ واّساو ناےداذا

 |هرزوا نيِقیلا قحاعد هسا ضتقم ( ا ء هللا یلع مرک | یش سالو )

 ندنمرکو لطف یەرکدع و یاض:٭م سد ردشعا وا دع ندن را نالوا

 هباعد ندلکوک و ناج هلی ادادتع اون هلههروس لرءوو تیاجا ی راعدكن رال و

 ءلرلنادد نيم اعلا هلاب براد براد بوجا لا هتیهوبا ہاکراب زیر ر وبتو روم
 ءاعد لبقیالەلل ناو ) ردهاک لوس كلبا ههبش یک یرواوا باج س٥ یرامد
 یردلبا قیدصت هلی تباجا نورد یعاد ههعفو یبدح ( هال لفاغ بلق نم
 لال> هرزوا ینیدلوا دراو هدرا .خاو رانآ ییا ردکرکك عا اجرو زان ہدلاح
 یرغوطو كیا راغغتساو هب وتدید ت هلر فارنعا نلاظهویصاععو كيك بیطو

 هداعد نیحو ہلولصو هلدج لوا نداعدو كمل وس یرغوطو بود ېک هل و
 جاتعو قسم الاحو العو اضخاو لاذتو تناکتسا هقحو لابقتسا هيهلق
 k5 وال كجا عارت یداععا ہری ندی اس الاب سو یمط ہدیش ییدلوا

 نوحا امد اعم ہلیا تیاعر هبهررحبادا مدا كہدپا امد هل ءلوا ییادآونئس

 لفاالرارکت رارکت یوچا اغتک اهلبااعد هعفدر و كارا تخا تاقوالضفا

 نالوا راتح ید نوح ا امدو ردمزال كابا زانو عرضن هرکیدب اب و ج وا

 ناذاكنهعج مو و هعجو تارب و رد لال تاعاس فرمشاو تاقوا لضفا
 لام ِلتءاقاو ناذا رهو تنهای سا ےک وک بورغ لنوو یسینانو لوا

 رهو یسازآ ضع ہللا ره ط هدیرلنو ؟ءاھب راو یرلبقع كو یکن تاولصو

 3 نآرف عاوخ و یراتقو رصسو ربحا ثلدو صن وک هو ی اوز كوك

 ۱ فص املا هدناورغ هلل البسق و نارا و ثیغ لو زن و یرلشع راطذاو

 | بسانم هلیوت و تب رکو تب رغو هکرابم ابو مایا یلاثما کكرلنوب و یراماکنہ
 نالواهللا فو هلل هلا نورد توفص هده رابه عام و نکاماو ہدرانقو لزوکو

 و e و ءاکب و ءامد تبا سا تعالعو رونلوا لو ةتسلاو ملا تاحا:مواعد

 دەر
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 FERESTE ۳۸ و و ی قم ہ2 نا

 اددم هل ثم را ةعیسب انثجولو یر تاک دم نت نا لس رحلا دل یر
 ناسفط هلبا فیرش ثبذ ےہ نکا روهشم و رتاوتم (یراسفد ا

 یاد بعام یش رک ذ هسروا وا دراو لاو وید رولوا صه هت هزوقوط
 کلر توت وا نوا سصح ددع نالوا هدماعم وہ هیس هدعاو نعا ین

 باوجود ردیرلنلوا یرھظا انعمو رهشا اظعا كالا ءاع"ا نالوا روک ذء

 یل است قح ینعی ییدلوا هو ول یسلک كهالا ءاعسا ارز رولیرپو

 هعراش نذا ةعاطاو ةنسلا لها دع ءاعهاناساوا قالطا هت راترمضح

 اسا نالوا ۳ E روک زاس> و نیم ارق ندلحا ییدلبا فوت

 ٗینیدلوا ڑئاج اعرش یعارنخا فصو و مسارب هعشب ندهللا تاف فو تاذ|

 ) ہا ( ردلکد لاح یجد اص یک ینیدلوا زاج یس هداب و رده

 ینیداوازباج قالطا هنر زوا یلاعت قح فصو و مسا نالوا عراش نذآ

 ید یدانسا مسا هلا تا یرعو یو ر هر لح برع تا تروص

 یادخ سراف لها ہدماسمم كج هرد هللا اذه مه ردیا اضتفا یقمالوازلاج

 زرلب وس هر زوا یرلناسا مو رهو زرد باحو یرکت لر هشناطو دزباو

 زاج رک او ردزناج هباداو ق السطا هلبا ناساراس نفد رہ كن ہفی رش
 هللاءاع“او ید رارلبا منم یرلنا نیم لرد ءامم ندلقمو ندهن یدیتلوا

 م ظعا ماما ین ارڈ هرز وا یسراف تان كعد مالک نالوا نوڪشم هلا

 مارواو ماعا ءال اسابق هپ را مر وہ زب وک یرلپرضح یلاعت هلاهجر

 3 رعلا رکا ءااعلا ہک د یس لکو ( هدیهنلاواو رد زراج یرلملیا اما

 تساناوت لات یادخ لاقي ناز وصف هب ل وغلا راف لی امت ہللا ءاعسا نع

 مظع یسهلج هلل اءاع-او ردروک ذم هل ھجووب یهتا
 بواو'یواسم هدا ڪوو

 م ظعا مس هللاءاع“ا ضعب و والثم مویقودعصودحاو هللاردقوت تواقت هدرا

 ها ا:نەہنالوارسذم هدو یراترضضح لاءد ق هدن رش ءاسا لوا یرارم

 "توالت كهللا ءاعهاو ردوصکدلوایزاوح لند ازاغو هعرفح ہی یرمغضلم>

 کم رو را ناساو ا ا إف ردراو هب ورخاو هپ وندناوف هدننارفو
TRATED TESLAزا جت مججس  SESموسس روس ور بز  



 یرلترمض> هنعهلل ا یر قو راغلارغ ثرضح هنکیدعا راهظا ین رانادندا اک
 رسا صب ی رلکد انا برض طوس جاقرپ اک او رب زذ قهاواعلطء ۰

1 

 یرلنادند نیسو رومأ مر اطاطخ ندیعراش فرط هرب ودت یرلیمو لب وطت |

 هرکس طح مکت هللا هکر دف یرب ردهلب ول اګر پچ مح هللا

 ل حشود ہلوا E رولس ےن رارم سا كو ا 1

 یک مک او ید )وا 8 4 هود ارس دار وا حرش هل ءا رد ندا. ںی لیصفت ۲

 زوفط ناسقط نالوا تباث نوجگا یراترمضح لال اوذ ہللا تنش هلبا |
 ندنراترمضح هنع هللا یر هر ر ھوا ےک تن رد نس ءاعما هک ه فن رش ا“

 هلل نا (ردراشمروی ) لقن یوہن ثیدح هللا امھر مسو ی را ماما

 ده اا با رع هجر ده ول هلهاوا یو رخ جد یکزاب م ظا ( هدحاو الا هئامر) :

 هلا ز وعط نا ھظو هاذ دن ره 4. ده >او ٤ عا ہلا ناز ےب ص نالوا :

 نوح يهو اد رک نر 1 قوا دوصختعم تراشا هاےوصو ایسا سر :

 یظذلا (لیج) نالوا ہدەفی رش دارواوب و ( عدق )و ( یفاک )و (یناش) و |
 ءال ی است هلل اهجر ( یطرف ماما ) یحرداو راە ذو رش ءاعما مداوم ٠

 یدنک و ها رس رش مس ہا لب و رواد م یلاعد یراب ق عا یب رش مما فا تواوا ا

 ءادناو موک 7 المو یدن ۵-0 كن و رول ماطع 7 ۷م ہلا ۱

 ہدع So نارقو رول رو لیحاو تار و یا رش سا كے , قاب رول یاطظع :

 ا ایسال ادادمر ىلا ناک 2 ) یرابرضح 8 سدق رک 202 روک ۳ ۲

OU 

 یس اصد وع ب ا ا E ار رح دن د رس رسد و رده زورن

 اتم مت ود و تھ ۰

 تنیس هل بد باک ضعب نوع ےکنا دار | ع ون ۷ اب و طد N زاب

 اردد د یز ردراو مسر ییا ید هد هللا هاضل ردموس غور رخ هدهد نیش

 عرف یه مکیاو هدوحو لصا مر یلوا رردہاالما دع“ر وا ياا لان

 لالا تعیدحس دا اتت هل ا ر ددعا هاکحو لق یراترضح هری سدو

 هرس و تاک هل |ءایس “او رد راش* روس نب ےل ںیہ .دن و رب را ؛ مھرارسا صد هیفوص

 ( نانم )و ( نانح )و (ری من )و ( یلوم) و ( بر )هر زوا یییدساوا تبان

 كب ترد واک كهللا ءاع-ا هرز وا ه> و ید یخ ءاو رو لس نال

 ہک بد
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 ۱ تست تی سس سس سس سس دس ےس ےس سس سس کن

 بوااق ندا#و ٤و التم هتلع عسا یرات رطح یزالادجایخد وییبدنلوا

 ذاتسا ہدکدویو رم هدی راتزضح دیعس ی رع یذاتسا ینارطضا تیفیک

 یرهاكنذاتسایدروب یشاطو یوو «دنرزوا كشاب بوزات هدغاکر ییهلعسب
 ۳ وجا دلو ا مهد رسا معدق یج قلاخنذا نانو هنشاب هرزوا

 قس2 سا کد ی 7 باک هلاکو کین دلوا سد وا: زا هش رس لیک

 ےن هسا یب ںولک هنیذاتسا رارکت بودیا تدوع قلع هن هند شا هلم ر
 هعفد یکبار هلهجولوا و یدرب و بوزان رارکت یڈاتسا هجئرب وربخ یدنوط

 هدنشاب یرادعم هتسرب یهالاتیاهاو الم هتلع رارکت ہلا قارصو كش

 یراترضح جر یہطالاد_۔ع هد و ور یدل وا نیما ند رسا ہل طفح

 ید رش "نس! هساوایدا رب مهم كنهتسکرب هکدرویبهدن که ولصاادٌاو
 ر ولوا لصاح یدایع ةا رک فک یار بونیدبا عیقشو هلیسو

 ساباو هلماک تراهط ادتبا لهدیا نایب ارصتخ ہکردہلھجووش ىطورش طة
 رک دهن سش هلع“ كس هلا ہصلاخ تین هجوتم ههل ف ہدلح لاپ ہلرا هرهاط

 07 برو ؟ینلاییع مالو ةولص هرکرب هلی ازا4 تع ؟ر یکبا هدنمات بودا

 یلصاح بوروت۔ ہک هد د ییش هولصو زاغ ك7 ا هب هرکصت والت ٠ رک كن

 تودبا رک د هش رس تاواص یا نواو زا کر با هده! كب ره

 مربط ندنح هاکرد نتعاحو لیک یا مک كد ینا نوا ززا تو او
 فب رش عرش قالخو ردشهوا هدهاشم هلنارکی ران | كنون و هیلنا زابو
 یسلوا ہرزوا ح ورشم لاونءار ز ردندنطورش قوا زارنحا ندلع نالوا
 یا ضر: )وا نو 2 ص؛ ہل ند هاب هر و ز۰ توالئو رولوا بحوع یتیلفس

 ندەرس سد ( جارساا رک دیا ت ڈو ) ردم زال یسلوا نوا یراب

 قرهلوا لا اھ بوزا هدب مش هلع“ هر شف ی زون هکر کر

 سا_لا تییهو ہی ەنسک لوا یراترضح العو لج قح هسشاط ہدنرزوا

 ندنرس نعد هسکو ا توبە هديا تراسح هدص یوساک ۱ درفر بودا

 ہلا تیوط قدصو تراهط لاک مدآ نالوا یڈیارب (مهمو )روا وا نیما
 هنف> هوا لصاح یدارع هسانا تئارف ٭ رک ناس ھو ون یه یش لپ“!

 تراشا یخد هرس سدق ینالرک رداقلا دف دیس ترضح یا ر بط
 ایت نت ہیک



 TTF تے ون ہے ےؤ
1 

 بلط ندعح بانج دارم بولد (یتجاح طعن ناو دع یلص لصد نا 1

 تا هدرپ ز ندنکیالبا س > ی راکچهدیا دیہشبوناوا سبح هدنسارتفا تم |

 كخراس زوتط نوراه یا هکرلیدید بورافج هاوعس ینآ رەکنالغ هکیدروک ||

 ماک یب لوا بوناب وا ندہاوخ ہلا فوخ لوا یر ءلالهنسدوخ اهلی[
 هنکو اودا اطءا هر ده ہنیادنک مب ھرد كن واو باج هش روصح یا 1

 تك نوا رلئاوا صالخ ہلتعافش لو یدان لواو بودبا نیبعت یدان را[

 فی یش ءاعدو یدلیا ادنوید رولواصالخ هلی وب بولآ هیطع مهرد كينواا [
 عیقشاب و هلرصات ال نم رصانان و هلی وال نم ی وار مح را نج را هللا مد ( ردون

 هل اوعقش :ایفش مول 3 نیو یس نیمر حۓ ا نا ہل عيف شال ن ما|

 سا ربخاب میحرلا ن حرا هللا مسب ةمر حب ینعفشذ ل وس ل عیفشالوا |

 سس لبد 00 یراترضح راع نروصنم هکر دب و سه هنو ) :

 e یدغاک لوابویم هلوب رپ قحه وفرب بولوب دغاکر هداوب ولی زاب
 هب هقب رش هتل سر وصنم یا بودا ناطخ هسکو هپ یدن والا یم لام :

 ہدلچ۔ محو نوناخر هن ( یدلو ۱ فدک نیک واک عقاو اق هدکد و رہ ِ

4۱۹١۳ 
 تا

 ٹری رداف نا کرک لک شب دوخا جوا یا ھا و
 ملا )ردراشم روب هیش ود كم مایا ےلعت ہیاھذس یرسو وردنا ناسحا

 اإ ةن ہذخأ ال مویقلا یلاوهالا هلال یذلا می>را نجرل هلل احسب تالئسا ین
 محرا نج را هل | جسد تاب تال او ضرالاو تاوعلا هنیظعتاالم مولالو

 تقرمس یشکرب هدنتفالخ نامز لدیش زانوراه ( هکرونلوا هیاکح) هیلبا زانو

 كنادز بودیااجر هناغوا كنب روم ام سدحو رب رح یغب مشی اعد قج ہناوا

 ہدایژر ہدقدراو هباوخ ہفیلخ هدقداوا دکب ودیا عضو هنیرزوا یسورق

 صالخ یب هسک نالفمرج یب وب کدلیاوغءہلبااھب ناق ےھرد کی رو ی رپ ره

 ندیااجر تولوط زول هعح هاکرد نکل تواوا صالخ هلکءرب و ترانجمهرد

 ورد یدلبا حه یټکحو ٥ هکیف كنس الو یاب حس نوع 7

 تو زا هقن رس لوسا هرز وا هساکر یرااب روا ندنعددلوا ی راحود

 تیاور ندناک ءواصلاداوف یکجهدیا لجعضو هلی رلکدر ا بوزا ہلیاوص

 ٭ ینیدناوا و
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 فن پٹ ثرادحو ردہظعم ید ۲ ر يسه ادا وا کاما هن ی۶“ مسا ار زا ۱

 ایطعت یدغاک نالوا ولزا هد مس ړل کردا ندنصا اوخنالوا تدا

 راژا هد ےس هصز نیش دص لات هللا ی هک ندا مو ر ندک ا الالحاو

 ^a لو یسدع ت رضدح ) ی و سه )را !ناس>ا نرفغمو تاتو هن دلاو و

 یس رلکلم تج۔راعم ہلیا رلقابط ند رو نکردیا دوسه هرز وا ربورب مالا

 لاژسو زاسین نابنج باو لاق ور هپ ہدحجم كاپ كاخ ك رهدیا بچ بروک
 یصاع موڈ یعاض لرو ل وا یسبعان ندعیطا دوم فرط هدفدلوا

 یا لر قره وا یل بح نکل یدبا عادع را راتف اک امدّعم ءان هلغیدلوا

 یدوش )° هدلولوا هلکءرب و هیتکم هک نو وب بور ۶و طدلو رب یه>وز

 مسا مب هدرص زا ی ور یدلو ققرا یدتا معن مح را ن چے را برو

 یک یا باد ۶ هد ضرا ن طب اک ان ن ؟ررو-ط ب ودیا رک د یه ہو

 ثرمضح ) مو ررصو وا 2 یهلا یو هدنوعصد مدتہا ایسا

 اک او اکتشا ندنسپ رقآ شاب هللاس را همان ہندداج هنع یلاسعم هللایضر رغ
 ہوسنلقرب ندیهانب وال ترمضح فرط هدکد تبا باط اود و جالع راد

 بجا ندےالاح و یدا ر واوا ص راع و 03 هدلاح یاد رافیح ندنشاب و

 ولزابدش رش هلل هلب رام وا ناباستش هیدن یو رد كنهوسنلق هدنرلک دلبا

 ا هلل | یطر دلو ندااخ (ندمارک ناکاو )رد ومی رادو دغاک

 نسهدکعا تر وعد همالتا ی راز نس دناخاب یراصع) نادرافک هرات

 ناب وک یتعالک لمل وا ناس هک لا هاراوزاربا تمالسءو تبارپ هزباما
 اطعا ب ولیر وتک لاق مس هل بلط لدلاخ ترضح هرکصت د-قداوا
 رەد >را نجرا هللا مے یم” لوا یراترضح دلاخ هدن نالا

 ناسم یس هلج هلید ها ماسیقو ِتکرح املا س نانملا فاللا نذاب و لوا
 ندهرس سد یداخ )ردرد داو« نالو توب هلا هی 2 تداور یرلقداوا

 با هرهاط ساباو ہلاک تراهط مدآ نالوا یشیارب مع هکرا ردیا تیاور

 لش هوج مو تولوا ارص الاوتم یرلنوک هعجو ہنسا و هینش رامح

 هرگنشاد ادا ی زا هو بور و هو درص ردو ی راد و بولا اھ

 ور
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 محزلا نجر هلل |مسب ہلبلق صولخ «رکر ندومرب وردیا حاسد هجربارپ راغاط
 هلا اعسا ون نس ب را بولد كيد_هسو مالا بل بودیشیا تذج ھچک اد

 یخدورابا امد وید ہلیا لسخ اد ہّئجو دازا ندععجیکلوف ندا رککڈ

 هکیدرب و رخ هم ال کلا ەےرلع یسع ت رضح ی رل رطح الع و لج قح

 ہدمشاقو هد همر وتوا ہدزدنوکو هک میکر ه ردسیذیآ ناما هذ رش ہل!
 ہدالاعا رفد هدک داک هبیراب ناو د ہدتمایڈ زور هسلیا ماود هدکیگاو هدکع

 رولوا لخاد هنحو ص)الخ ندعهج هتمرح كا هساراو هلع“! شاوا لوق

 رک هدنلوا هنارفروس عیج خد لیادرپ ہدایز ندهلج هنلئاضف كنهلع-!و

 ( یلاعت لاقاک ) ردیساوا لزا ادتا ہسودیلع هللا یلص ملاعرو رسو رب رو
 شیدا (رتبا وھف هلن مس ًادبیرمل لابیذ یما لکو )( كبر مساب ًارقا)
 یراب ت رطح هکروناوا تیاو رو ردهظع ناهرب ید ( برش ثیدح )
 ملت ہماظع ڈکئالم یکیبردراو ینیرشمسا كيبچوا كنەناش لج یلعت
 هدايا یزویحواو هدنارو یزویحوا ندکب زاب هسک ی رغ ندرانا یدنلوا
 ناسعط ندزوی و رد*دناشلا مظع ناف یزو ردهدر و ز یزویجواو

 كە ےھلا ءاعسا كربجواوب ردعظعا مسا هکرد قسم یرب رھا ظ ی زوقط
 ردحردنم هدش رش سا جوا نالوا د هغد رش هلع! یضیفو یسانعم یرس

 هلذب رش ےسا كيبچ وا یبلاعت قح هدکد لرارک ذ ی لع! هل لق صولخ نمّومرب

 حش ترضح ) رواوا ادخ ناسحا رھ ظء بونازق باوت ردق شانارکذ
 هدرککیدلناتئارق ییهقب رش حا هکر اشم روس رهطالا هرس سدق (ربکا
 ةولصلا ہيلع ایدنا رو رس ارب ز كيمربآ بودیا لصو ہی ٭اف یب دغی رش هلع“

 تیاور ندمالسلا هيلع لہلاکیم یخدلوا ندلُت اريج یراترضح مالسلاو
 باطخ ہءالسلا ہباع لیاکیم ترضح یرلترضح العو لج قح رردبا

 !قدص نمژءرب نوجج“> مرکو دوجو لالجو زع لاکیماب ہکبدروہپ بودیا
 كیا كالوا دهاش دسروقوا لصتم ہیدحا ی هغ رش هلع“! ہلیا صولخو

 !تمایفو نھجوربق مقا ا منھج یاسا مرک ندشاییسو لوبق یتانسح

 هرس سدق یناحرشب ( هکر دونمو ) یدابا دعو وډ مردیا نیما ندنادع

 یداوا لات ہتالوو ہر ول هل بیس یس ام ظعنوعئر قی ڈرو ش ازا ہل“ !ندرب
 ہیچ ےس ساس ہس ےس ےس ےہ ےس تیس رت

 ہی ا ےیل رر یھب سر او ےہ سچ ےس اک دہ یم ےس تب ٦
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 ی سد هرس سدو ییداخ لعدا تع راد ٥ر ۶ ندنصاوخو ) لئاص

 ہل لاضف هد هسلا قفی٭ط یسبض٭عب عرف رش ثیدح هکرلشم روب هدنحرش

 ز اج ین اور ہدنماقم قوس هلدا هو رک ذ یدیحوت لها ہدلحم ندیا تلالد

 ۃولصلا هيلع انا رورس ردزن اج د ینعلاب لقن ہدفیرش ثیدحو رول وا

 یرسو یکیفحو یلک كبتکمیج نالوا لزا ندکوک هکراشهروب مالسلاو

 هدهحنافو هد هقب رش ذحاف مولع نالوا هدع رک نآرفو ردهدناشلا میظعنآرف

 هدناوا روس مولد نالوا هدهلعسد و دوحوم هد هذن سس 4 مولع نالوا

 نجح رااد ع )ردشلوامج هد هطةن نالوا هد ت مولف نالوا هداب و هدا نالوا

 كب هرس سد یداخ ندناک مان کا E جیاوف كن هرس سدو ( ییا طا

 هطعرلا انا ) ههو هلل | مرکو هند هلل ایر یضنرلاییع ترضح ییاور

 ردکعد مقفاو نب ہیەطقنرس نالوا هدشح كلاب یني ردش٤د ( ءاما تحش

 رب ترضح هما هلساس هدحرش هما هر زوا لیصفت امت هل ءاشنا و

 دجا ماما ی ۔حاص یفراعلا سٹ یدو روناوا ناب هدهرس سدق ریکتسد

 ہل عر هللا ترضح بانج اک ردنا تاور امر س سدو ییداخ ندیول

 هتکرح راشاط و راغاط راکو ک و راز هدنفیدر وب ل ازل ا یب هفب رش

 ہراس تاق ولخم و توف هتناما كءاظع کالم بولوا عقاو هلزل ز بولک

 هجر وکی لوزا كه فی رش “لمس! ( نج هفئاطو ) یدلوا هدا ز نیب
 كمالساا هلع مدآ تارضح ہل رش هلل جد و را د راو دره کس

 هيلع ےھاربا ترضح مالسلا هيلع لب ربج ترضح یدلزاب دلا ك راہب

 یدازاب هلعسب ہندانق هل ر ام ہدقدلوا ل زان ہغەراتر وف نکردیک هران مالسلا

 هرژوا قاربع ناسل هدنر زوا یساصع ك ءالسلا هاد یسوم ترضحو

 یدلجآ لوپ بودیا قش یکیا ی زکد هدنرزوا ابرد هيلع هانب یدیا شازاب
 اهل نس ز وکو یدلب وس ہدکشل زا هناسا كرابم كمالسلا هيلع یسیعو

 ض سو یدرولو تایح ردا سفن هانومو یدرواحآ یزوک ید روفوا

 سنا 4ءازاب هدنرهم كمالسلا هيلع نال سو ید ر ولو اش یدروفوا نوا

 le رعد ردبا لعن هدفراعلا سس هو یردلوا رسم هب ودنکن جو

 ندیشیا ردیا رک ذ یب ەفب رش هلم“! نەؤمرب هکراشهرویب سو هيلع هلل یلص
ETRE SRST TERRESمج خنت ةع  
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Ea)ردراو صف دزرذموم هکر د تیب رقم صا وخ محر سا یت تجر  

 ادشا هدهش یش "لعس هاش لج یلاعتو هناصس هللا زدقوب ضيف هنن رفاک

 ماعاتجر ضوف هدعب یدلبا ادتبا هلا لالج مسا هیلعسل ںوروہ هللا مب

 محرلانج رثا هللا مسب بور ونکی ی رش مسا یکبا نالوا هلیسو هنصاخو

 ردراو تراڈب ہدیوفعو مرکو فطاو یلاج كح بانج هدول یدروم

 ٭٭ تسنجررب هن خر کا یماحا ( موظ:ه)رروب هرسسدق (ییاجانالومو)
 هئرخا و هتفو رخآ مهالاذقاع هنءوم رکا ینمِو 3۶ حر نآ هیاخدش هحرهب

 وب سی یدلوا نخ ہلیعسا حر نون یرخآ كتهفیرش "مل! لوا تجر
 زارواوا مخ هل اعا نالوا محد تج ریخدرلنعُؤم ندیارک د قح هلف یش مسا

 کس لصو ف هل رمش ؟وإ مسل نالوا ہدزلوا َكَهروس قلا ( هارفلاهه> نم )

 بادآ و ردیس هر وس ًارفا یجلارانالوا هل دلا هد وا یثب ردندئارق
 لصو ہیەلعس! ینس هبیط تالک مجرا ناطیشلانم هل اب ذوعا هکردندتارق
 هءارپ ہنلوا رادتا هے رش لمس ہدعب بودا عطٌذو تئارق یدوعت رادبل ا

 ةءارب هلبا لافنا هر وس یھجورپ كنغیدمل وا ہلمس! ہدناوا یس هد وس هللا نم
 یل اوحا رلقفاتم اى رکا هدهروسوا دوخا ردقو هلعسل هيلع ءاس رد هر وسر

 یلاعت بجاو ندنغیدلوا قئال هفب رش *هلعسب هانم ٴ؟یھز یدنلوا ناب

 هلع نال” ترضح ب ولا یہ رش هلع“! نالوا هدهروس و یرلتربضح

 قلا یتا ءال ااه ياا لام: لاق اک )یدرویبناسحا ہراد یم رةندیا رارقا ہمالسلا

 م امت ہدنآرق هلعم و( محرلا نج را ہما مس هناو نایلسنم هنا جب رکب اک لا
 اکربت تولا هت رش هلع نالوا ہدتبآوب ہک سنو هر دوخاب یدلوا

 هدنس هروس ارب ردناما هفی رش هلع! دوخاب یدنلوا رپ رح ہزلوا کرا ہروس

 یدنلوا رب رح هلعسب ندنغیدنلوا عطق یناما ءلراقفانم بواوا لزان فیس تبآ

 ردقو ارز ردد هبنالطقورح بالا ردینارو یناقورح حج كنه رش هلعسب

 زالوا تا هدفحاصم هسلوب هدنآیناذظ فرحرپ شلوا عج هارون فورح
 تبابلباات نالوا هد هنالطقرح هيلعءان رولوا بلعتم ہرونبودپا ج ورع هن

 لزان ه ہروسوی ندنغیدلوا یئال هاقفانم ینادرب تجر ضؤ راوناو یدلوا

 | كن هفی رش هلع“: )ىدنلوا اذدکا هجردوول ردراو ېد یرله>و راس یدلوا

E EEN 
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 | اسو هیلع هه یلص نط ص !ادمح ازج زور عیفش ادخ بوبح ) مکه تلرموس
 (مظعقلخ یل علك ناو ین اعت لاق )را دلو ا حو دم لیا ھنسح قالخا یرلنرضح

 1 نسخا نع ن لا لاقو )ردقو یسرب ندحا ندەنسح هد قالخاهدابند

 | ندا ز وک ینعی نسا قالا نسطانس>حانا ن اد > نع نس نیا بآانع

 | |قالخا ا رک هکر دراوایاهدنفن رش ظفل نسل ان سحا ردنس> قاخ لزوک
 اار ولک ہدئیدح بو رول وا لز وک ید یدک هلک نالوا یبحاص هنری

 | رم ندرهثسک وا زو لز وکیس ینعل (J هوجوأا اجے قع را اوہلطا (

 ا ہیلع تلاسر بانجو ردلومامریخ نددنسکو از وت لزوک اب رک ا لدیا بلط
 | هدهد قالخاو شءهالک قولخ لز وکر باند یر ندمالسالاو ۃولصاا

 ردذوخأ٭ ندقفر یراغب رش مسا محرو نجر مالک صاح ردشماءا قوفت
 ہنغیدلوا دی زا ندنیضغ ییطاو تجرو جوزم ہلیلاج یلالج كَفح بانج

 اا بانج هکر ونلوا ( تاور )ردد لوا تراشا هل دح یضعغ یل ع جر تقبس

 یس راف هاش لح یلاعت قح ندمالسلا هيلع لی ربج مال سلاو ة واصلا هیلع توبن

 || نوکر ه مالساادیلع نیما لب رپ -ج رایدر وب لاوس وید یردیا ماکت مالک
 هله جوو هءفد جوا هنمطعتلح نیملاعلا بر هرزوا یسراف ناسا یتفو ماشخا

 1 ررود ) مز مەکنا رح ناراکعستشع ناب 2 کو ( بودا تر٤ باط>

 تر 5. رالوق نالوا زاکھ اک ب و: او ق جج دل ذارجط ح وا رب ول ید

 کردراش ر رش مسا یکا محد نجر تی درلیصعب و ردکعد مدیاتجرو

 مارا ) زالوا عت و ر رب یراق ذی هد ردغ.ةر ندر رب یرااذعم

 ۱ ردصاخ هد هک“ نل رس 7 نجر کو ۵ ی فتا اک

 نکل ردصوص هندحا تاذو یدموا ےیسا ہرغ ندقح :لاپ تاذ نعد

 ٤ یا > ردماع هر همد قل سس مسا محر ردماع لک 7 ہرا مو

 | نيمو لاعت لاق )یدلبا دیس ا هنریح ہلوحر مما یلاعت قح یی ردصاش
EY۱ هدنوصو نیعجا 4 اء لات ھا زار نت زر ؟ با اھ و ا  

 ندنغو دلواماع هد لچک بوي اوآ م امهد هم مس یاس تک یدرودب (م ونیاجر) ۱

 ق راع لح ندنسیاگ تباجر سا نکلز لو | سد ہرعےع ند

 ۱ ردءاع ہرےیسل یدناوا رسد ید هرخ اهلا ینا رش عسا حر ردررا دهصح
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 ی رسفلا ناطاس )ردہح دبا تیاده هل و یرغوطیک,.درنسوک لوا محر

 ردشهروب یرلترمضح ساشابر ام هللا طر سانا ( هللادےع

 كن رللوف یکیدلیا قلخ یرلترمض> یاس ق> یل رش یان نعم كناجر
 ¬ اص کلا ؛ محرردیبدبا ناسحا قزر ہنس دفا دف هش راذجاصو قسافا

 ناسحا قیفوت نالوا یاب میهذو تاضویف نالوا یونەم قزر هن رالوفا |
 ارب ز رد یم ریو تم زمسباسح هن رالوق نجر ردشع د راضعبو رد ےدپا

 بودیا باسحیآ لوف ردقول باسح ہدتمعآ ییدلبا ناسحا هثب رللوف كفح :

 ندنقنشو جر لاک محر رولیب لاعتم یالوم ییاسح كا قحا ز.هاصا ا
 كاع ) ردکعد یب دبا عفد ندنر ز وا یراالب نا اوا یولعم كنم رللوق

 مما رد ہدنمح> ضرا لها محر و رد هرزوخ ا“ لھا نجر ) یراترضح 1

 ناکسا هدناومم یرلنا بو رو یل مارک کالم نالوا اعس لها هلتیناجرا (
 ات تما تاوهشو بد رد ہداأی ر هاجر تودبا هدولآ ہلعاط و تداسع و

 رک اش هل ناس>ا رونسابلو رک اذ ہلخ!سنو رکذ عاونا یراناسا بویل,اد با |
 یدردنوک ییالساا مھیلع ماظع ءاہدنا ہرلنا هکر دعح ر ہدذعح ضرا لها یدلبا| م

 ( یقارعلا هلل ادےع )یدلبا لوبق نیر رذعو هبوت و یدابا لازا باکو ٰ

 كَءاط لها ندنس هصاخ نجر مسا قح بانج رار وم یراترضح

 ندنرس كنعسا میحر و رابا لوبق نکیا لکد قتال هنثیهولا ناش یرلزدابع ا

 ىع"! نجر هحربدعتو رايا وقع ین نہاک ك هج هنسهی وتر عکراناوا راک هب وت

 راک ه وند دیک> رنجبر عو رد رار طاب هت ص ہلا یعسا مج حر هتعاط لها :

 امگ هلن ا یطر (سا,عناترضحو )رلبا لب وت هنانسح راس كراناوا|

 مسا محرو نجر ینعی رخ الا نم قدا امهدحا ناقیفر نامسامحزرئانج را[
 ہکرابدروہ رارضءد ردقیقد هداز ندنرپ یرب و قو ر یراتفیفح كنيرله رم 7

 تفرقیفر ارب ز ردلبا اف لکد هلفاق ردناّقیفر لکت نافیقد ردمهووب ندي وار
 رد کد رب اج یق الطا ہقح ردب راک لوف تعفش هل اق هقر رد اک ن دنقفش هلقا |

 ىرلار طح العو ل > قح ید هدور رش ٹندو ردد دایر ناوص قفراما 1

 ی راناوا قالخادب و بو ضغ روس ی رالوق نالوا فول هلقفر ردغفرا بحاص [

 + نهو ص

 ایم و یرش ولت داد نحر E یو خارج
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 ردیا عفد یب ومع كلا هلال تیناجر نکیآ ىح” هتب ومع ىلع كلوف
 ناسحا کا نچحسر یب یاصعم نکلا لکد سر ال موج نانا لوف ضعع؛

 ہنع هللا یر ( رہج تادیعس ) ردکلا ناسحا هراب دن کی رل هنس یتیدلوا

 هل.تع>ر و هداس د ہل :اجر یئعی ردنرخا محرو اد نجر یلاعت یقح هکر روج

 هناشرع لاحت هللا هکرلشهر وس ( یراتریضح د_هاحم ) ا یلجب هدرخا
 تفص هناها اسِیندردوحر هلها ترخآ ردناجر هنلها اد یراترضح
 دوجو تکگو رعو ن رلشنمت هفاک هجا تد بودبا یل هلشناجر

 لیهست ین راباکو باسح كناعا لها هدنرخآ رابا هعوتتم تاناسحاو

 لاج بو ریک هنج ارپ زرزنسوکن لاجو روق هنانج هلیایمرکو لضفو ف طاو
 هنج هکیداند ردلکد تنج بجو٭ تداسعو زالوا ہلتدابع كالا ہدھاشم

 لصف بودا روه ندیعحر یل ق ے2ا ردلکد رداق لود هن دابع رواوااهب

 ( یطةسلا یرس ) ردتیهولا ناسحا ضع هرللوف ندیراک در و رپ بانج
 جز نالوا هدن ر ز وا كن رالوف یساسعم كراچر هکر ابد روس هرسسرو

۰ 

 قال هجا هدکدلبا هب وت ہنیرلہاک رالوف یسانعم كي>ر و یییدبا عفد یلقثو
 ) مو ظلم ) رد رلشم زوس و ردےیےسا ودع ہلبا ەؤداص "در وترب ن رلهاک

 EE او 3 ندما ناسمو ید ردر 3چ ندمآ نایش!دشار نک هب وت ھ3

 4 و یئازآ تصرف هک اشنا هاکو داسف ےن ہدف تولد هلل ارفغتساو هر ول

 فی رش دارو« ریز یلیصفتو راردیا ریبعد نیباذک "بوت هبه وت هل. وہ ردلکد
 ہرا ھس هللا ردرلٌشهروم 4 یرلث رضح نوا هلل اد_,ه ) رولک هدنسهچرت

 رواوا قاخ یرلتملولرد ہدایند ندنسداح یبعسا نجر كن رلتربضح یلاءدو

 ناتراحو ) رواوا ادہپ یراتماولرد كرحا نا ےہ اوس هصاخ یا و

 اضواو دوحو رهاظ كرالوف یسانعم كناجر ردراشمروہ ) یرات بطح شا

 زون ینبلف لرلنموم یسانعم كوحرو ردیحدیاایحا بودیا قلخ یب راحراوجو
 ن٣ ردرلش٭ روج ٤ یدمر ا یلع ندی )ردامحا ہل ما)اذے شو درج ول

 میسر ییدیا دازا ند ٭4 ی رالوق هدنرخا زور ن را یساسذعم كنع-||

 نا ہلاد_ مع ) ردیهدپا لاخدا هتنج ہلیمرکو فدطل لاک یناضم كز ا
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 هظفا ارب ز ردمظعا مسا یعسا هللا هکرلبد روس رایضعب و یھتنا رایدرب و
 مهذ ندنم“ا هللا یسانعم كنيهلا مسا رپ ره ردسعءاج ییاعسا هاج هلالج

 یر كمال تالذک یک یییدلوا هد هع رک یا رولاق هه لا فلا ندنع ڑی

 رولاقاه هسنلآیمالیخ با كلذک یک ینیدلوا ہد هع رک با الذکر ولات لەنلآ
 ترانانعم یک ینیدلوا هددک رک هدا تالذکرواواوه هدک داکواونوحما عابشا

 ندهیهلاءاع*ارسوب ردنا نلالد هند دا وا ےظدا مسا فورحرارساو رولوا

 هتک رب ردردنصاوخ كطعا مسا ہک سارا ل اوس هکر ردوو هدر

 قوح یلالج مسا رازب رولوا لوبق هللادنع هسلبا اعد بویفوا یمطعا مسا

 یک زان كاعد هکردوب باوج ر ویلوا لوبق زردیا امدو ب ودیا رک ذ
 5 د هداعد نی یجب دلوا لوہق ہےگدلوا یراطرش کزامن راو یط و رش

 رک ذ لالج مسا ہلۃاعر هطو رش زالوا لوبق تقو ینبدملو طو رش

 لاعت هلل اءاشذاو ردشعلوا تګ هدحرش تدب ر ولوا لو اعد هس رونلوا

 هدیرلفپ رش مما ) ےحراا نجرا ۱ رووا ناب هسا اب جد هد یس> ءاعها

 رلیدروہ ردعت ردا قرح راض عر RE ىذلا ردلوصوم مسا مال فلا نالوا

 تج صو ناسحاو لصف تجر a ردعتثم ندچر یف رش مسا نچرو

 مس یر الب عاونا ندیررزوا بودا قزر ناتا هن رلل و3 رد هنسانعم

 قا نمر و ینڈزر بس قدابع كدامو یس تكعياف رولوا ك٤د ردا

 ردردئسب هن اد تاق ع كح ںانج تچرو رادا قزر ناسحا مو ےک فو هدناع

 رد هثساضحم رشلا مفاد ربخادیرع ہکرش عفدوربخ دارا ہنی رالوق قوا
 هلت اجر قح بانج رداد تفص هدتچر ردرد ہہاذ ناعص هدارا هحردغب ون

 مسا محرو نجر رايد روم رست لها ض×؛ یدلہا و و نددوحولا

 رخ هر الوا نحو قل ال قد رش یانع«ردقتشم ند تجر یرلف رش

 هلو نالوا ق ىهلا تجر راردشءد رلیضءب ردکعد یبا ناسحاو

 ضع ردقعاوا عفد تایلب ندنر زوا قاقح“ا ربغ نم بوئلوا ماعناو نانخا

 ٭ الود #
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 قلوا روز دل و نو و تو | قلوا عوفرم

 كان یرح كل وا ہلبعفر كا یصن کال وا هل صن كن ناب یر كلواو

 ردعتم یھجو یکیا ی ؟یسلوا هلص زذ كنان یرح كلٴوا دوخاب هژ,هفر

 ییدبا تجرم ہدایز هی رالوق میحرو هلی رج كنيت صاب یبفر کوا
 هداعا راس یسدرب ) ردراو هصاخ یدب ( هدملالج هل یخدو )ردکید

 ردقو وات سل هرع لزسا هه | رد راو لسا ہرض كناعسا انو

 یس.فکنا ) رولر ا ا اءاعما میجو( سلا ءاع“الالل و) یاعت لاق ا
 ردصوصےم ہرا كاب ت “اذ قا وا ۵ سد ىع اهلا هار ندقول

 ایسا ید یعما نجر نالوا لوا نکل ( ا ت له ) ی است لاقاک
 عطر د دشه مم ہنب 1 بوئاوا تو کک دی ا ندنلو | یسعجوا)ردقیلوا

 نت رم ۵ سگ درد ) ردکعد هللا كم د (عهالا ) یدانید مھللا بوثلوا

 روتید ہللا ان ہلیا هزم مطق یس ) یدسالوا مار لا مال فلا ضوع
 رکم یدلوا راج یعج هدراس یدئلوا مج فی رعت مال ها ادم یمرکتلا

 كے هرب و انا هدر یردلوا صوص# ریس یسحدب ) ہوا هدر ورڪ لاک

 هللاتو هلل اب و هللاو لبق اکر دع ارب صو صا ہی یراب تاذ مق رارړ دید هللاور ه اوا
 یالالح اظفا ضهبردق هنره هکریدریستف و و رونید هللا اب هللا همه
 قا تان ا ) رابضءد و ردلوا یر هد هسراشعا ت ثك ندنفاشتشاو لالعا

 شو ندءزمه یونلوا قذخ هزم هرددُ | لبصا كنملالح هظفا ( ہل تھ

 هلن انظغفا روند هلن 'اب هلیا همه عطق هیلعءانن یدلوا هللا بولب رپ و مالفلا
 دوبمم یظذل هل | ردصوصخ هنیرلترضح لاعتم یالوم نالوا قلاب دو.

 بلا یقالطا نالوا هدا دومعم هرکص یدروداوا قالطا ید هماطارم_۶
 هدنراتارب رګ نالوا هثب رز وا یطاق هرس سدق ( یزغ دجا حشو ) یدلوا
 رض*رمشب لوقغ هدننافصو تاذ كنهناشلج لاعتو ہلا ید هک رروب

 ف ولوا رعم ید هدنف رش مسا ندا: تاالد هنک اب اد یک یرافدلوا

 ردلک یکر د رمع ییوک ردقتشم یک دتفص یک مت یی لاله ظا

 یر ره لی لاثما كو دیدید ردنا رس کرس رظ >ییکرداکد ع « یبک

 هجو قوح رب بولد ندەلا یکن دل ۱ یھکی خد ہدزقافتخا یدړ و هحورپ
 تھ یھت کس یک کج 722 نت ت7ج

)۲٢( 



 فارس 0
 وجا

 م 2 مردیا ادتا هرس اعا تن ہی ھا ءاع“ا میچ ی٭ كعد هللا حسب هدر دقت وہ

 5 وا كعد مرلشاب هل یلط تاضویف ندنضہو ہہلاعفاو ہد اقصو ےناڈ ءاعسا

 ہرس سدق ( یداخ ترضحو )رولوا ظوحمم رلانعموب هدنرک ذ یظفل مسا

 عملا تاذلل مسا هر ال هللا ظا لصح هاب اصدا یا هباعدرواو اس

 نودب یناسلا قلعتو اضبا تافصلانم ةذوخأم ءاع“الاو تاسفصاا عیمگ

 عیج ىلع هلال ةلالد نا لاقينا ن 6 : و یهتنا لم ًاتف رمسعتم ظا لالا

 هيلع لدامذا ةيعبو هيما زلال ب هیدعت تسل ءاع الا اهنع ذخا یلاتافصلا

 هتلالد ظذلب نوکہام انه ضرغل و تاذلاوه ىذلا یا وه ادصِف هلل | مسا

 نکل مالا طفل ۃدایزہ ریصپ امنا کالذو ةَقباطملاو دصقلا قي رطب میلا ىلع
 ماعلا هفاضا لد نم هلال امُمممسالا ظفل نوکل ینعمال هلا اذه یلع درب
 حرصوەلل ادجر یواضہبلاہیلاراشاام داب زلا نعم یف هجولالءاو صاحلایلا
 یذلا یمسلارال یلاعت هلن | سا رک ذب نکییانا ةنامتسالاو كربلا نا ہبشحم ضعب
 هناذب كربلا نا مہونل هل اب اولاقول نعي هقالطا نم ردابتماو هللا ظقل هيلع لد
 هنا لعاو هنايتا ماقما لمحل ىش هيلع دروا ناو ددال نکع سیل وهو یلاعت
 جاتحالف مهضعب رات وه کب ا رع مسالانا لاقن ه یهذم ربتعاول

 ردناذ مسار صوصخ ەییراب كاپ تاذ هللا ظل اما یهشنار >: ذاع "یشیا
 هدنعسا هلل | یساضم كعسار رهو ردعماج یب هبا غصو هیناذ ءاعسا عیج

 كيهبلا فاضم ردیھباافاضم كعسا ر ورع اظفا هلالج هظءا ردزوکی ه

 ردنب ردت فرح مالفلا نالوا هدنس هبيط هلک نجرلا رد_ةلوا رورح قح
 مسا رورح اظفل ینیرشمما نجر بارعالانم هللحمالیتبم هرز وا نوکس

 مسا مال فلا دوخاب رولوا ناس فازع دوخأ لدبدوخا رولوا تص هالا

 فص ندج 9 نر ردلعاف مسا نجرو مربا تو یدلا ردلوصوم

 لبا رج یل سس مسا مجرد هنسانعم یےدنا تح ص هن رال وق رد ەھشم

 ls نوجا لالج مسا دو خان ردادیلادمب لدب دوخان ردتعص لعل تعقصار

 دا 0, "7 ۲
 یا ردب رح كفوذح ءادم ھ دوخا رح دعا رب > ع وص دوخانردناپ ہی

 كعد د محرا هب عا مالکر دق رعت ردد وصتم هارد ةه لعف دوخاب مرا وه

 رس یکی از e ڈرو هم شم مر وا

 3 تا



 باوجاک | رولوا شاوا هنسشنیدنک یفاضا كوش هک رولوا ج٥ ردیف

 ام بدالاب لالسخالا نم ہتمالسل یلوا لوالاو هللا مساب ءادےت الا یف نیعتساا ا

 مجہاو اذا وح ازاحموا مکسورب اواو وک ةقبقحام ار خالاب نیبنعملادحا|
 رصتقا اذهلف هنمو هعشدیفوالا نعم نوکیال ثیح ءابلا یاد” لصا ق

 قدس یعکیا یداوا یرغو ینیع كن یھ ما هج رد تو ردمزالا

4€ ۱۸۵ ۶ 
 ےہ تتس سست سم [ 3 را

 4 :داضا وا رواوا قاضم لال منا لطفا مسا رابدہف هللا ےس ید

 ردر ورڪ ہللا رد راح هدردرع هلل اجر ئالام نا رر ور لالح مسا

 یا تو هنا ہللا هسرولند 6 ردرورګ هلا یونعم لعاع هړدنع ضءاو

 | یع “۶ مس یار دراو فاضم قذح ارز ردمت تفاضا هدول رواب رب و

 هجرب قول ردنکع ید قلوا هاج هیاصا تفاضا یخدو رولوا كعد دلل |

 ہروک ہت راتاور نو رعشارولوا تفسعدارح ندع“او رولوا ك٤د هللاوھ مسب

 كد ینیع كی “* مسا نداوحو لاوسوت ہدوال؛م كىر مسا مو هللا حسب

 هست ىلا "یشااهفاضا یفاضا ہی ہلالسج ٗہظذا كعسا هدیوب رولوا یزهماش
 (یوفکلا نیل یتبساءاقبلا با ترمضحرعقفل اذهرمک ادجو)رواوا ندنلہبق
 عور شما ف رشت ىلااهلوخد دعب لسوتلا هناعتسالاءاب هقیقحو لات هم !هچسر

 ةسباللل قاشکلا یحاص دےنمف العضلاءابق فاتخاو هناشب دادتعالا هيف
 یواضسلادنعو لاصتالاو ةنراقلناتعم اهلورغسلا باد ہیلع تلخد یئاک

 اسالم ءادتباریدقالاو رقتسم فرظلا لوالا یلعف لا تثکی اک ةناعتسالل

 یا هلل !مسیءادتاریدعالاو وخل یتا ا ىلعو هانا ابحاصم هبانراسمو ہللا ماہ

 اھربغا لب اھتاذل هدوصعم رم ةلالاو لەفلل ةلا هللا مسا لء نم ةنامۃمالا
 قیلعت یا قاصلالل ءانملاو اهبالادجوبال لعفلانال لوا ةا لیقو

 ب اوج ہلھح وچ وا ہہ ۸ھ ش ول هرکصنداس ولد باکلاق هب وی هلع

 هب یعس» سار دام ہللا مسا ہی٣ ارد ہنسانعم دست ےسا دیو یلوارایدرویپ

 هدا ز كما رلیضب یدیا شاد منت «یعجوا یدیا سعد دددلبا فاضم

 زاملوا افتک ا لبا هشث ءاعسا نالوا رکد ہدہلعمسب نکلا رولوا شوا کرتا

 یا ەیھلا ءام ام جه دنس او ارک د مسا ظل ہکرایدروہ مالک الحارپ هدنسلوا

E TON ONDE 
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 هاب ادتنا هدنراباوج هقح مدآ ین حاورا تارذ هدتسلا باطخو یلاع تاشو

 باطخ ە:سەلج بودیا قلخ یرمشب عون حاورا تارذ یىی اعتقح رایدلبا ےلکت

 رابدید ( اش رو لب ) هدنباوج ید حاورا هدقدروبب ( مکہ رب تسلا ) بویلبا
 لاک كن اب هدقدنلوا ادا هلبااب بوتلوا قذےح فلا ندنلوا هق یش لمل

 نالوا تاذ مساو یدناوا لی وطن اب ہدهللا ےب طخ نوعا راهظا نیطعت
 یدنلوا عدقت هش رلعما محرو نجر نالوا ندهنافص ءاعساو هلالح هاظل

 فورح قلا ردراو رخا هوجو هدنسعوا دستت هنر زوا فلا كاب یدو

 ندنعبدلوا یزاکنا هدنروص ردهروسکم ایاداب نوعا قاصلا اى ردند هعطاق

 هدک داب وس یاب ناسنا ردندەی وفش فورح اب د و یدلوپ تعفر ہدانعم
 خلا مالکی ھتنا ردقو تااحوب هد هوش فورح راس راجا ی راقادود

 قلخی فو حوا العو لج قح هکرونلوا تباور ہل وش ( هدفی رش ثندح)ل

 قش کیا ندنفوخ لاک إق یدلبارظن هلق ہلیهرظن تزءلا برەدمب بودی
 كيب نکس نوا لق یا بودیا باطخ اک لات بحاو ہرکضن دیوی یدلوا

 برات ی دق یدیدزاب ہرزوا حولیآ ۵ساا قح هلوا هنره ردد هتماق هدلاع

 ادتبا هکیدرو قلا نونلا قاخبانج هدکد ید ع هدیا ادتبا هن ہغمزاب هرزوا حول
 ندنسا كن هلعسد ہنیرزوا ح ول 5 هدقدلوا یتزع باطخ زا فی رش لعب

 لات قح ہدقد زاب ه>ول یئلیلج مظن میحزا نج را هل احسب بودبا ادتبا
 نی ہسلبا توالت ہرکو یب ہل رش هلع“! نو یینفره نددتما هکردروب

 رولب زا ییاوتدایع كلەنسزوی ید: دوخان مرزا باوت زوسدب هن ریفد كلا

 كنهفي رش هلع“! و یدلوا لک هد هنسزو ږدم یمسازاهحوا كەلمە! هکنوح

 هنوالت رولوا كمد ارقا هللا مسب مالکریدقت ردیقلعت» تالعف فو ذعر یماب

 ادتبا هلاصەرب و کوا یسر رک | هدهز وکءارقارب ردقم ہدنکیدلبا ع هرم

 ہّڈرشوب ی یسازعم رواوا كعد یدتا هللا حسب ردەزوکی نفوذح ارتا هدرا

 ردیلوا ی٤د دت كالو 2 نکل رولوا ك ید مردیا ادتبا ہلیفب رش ےسا لیلا هلل |
 كاناو دبهزلاناو اهبس یمواھب رج هلل | حسب یدلوا عقاو ہد هع رک يا ےک تن

 بهذم وی برقا هیظءدو مها یعدقت لراج نالوا هدهلعسب و یک نیمتسن
 تور وب زب و ینگ دس كفوذع قلعتم نویف وک هروک هو رے

 تك
 هم یدنا ے٭



 سالم
 | 200 هسردیا عضاو نوا قح هکراو 0 رارسا ہدنلیلج ظفاللا عفر

 | زو لذ لاکابلاقو ابلق بوتوط دا ندەلج ینسفن یدنکه رز وا تیئافح
 || هقلخ هناقفانم راوطا هدهرهاظ تروص هسحنوب بودبا مضاوت ہللا راسکلاو
 ۱ هل ولهدرهاط ہ راح هما سوا ندنرنک | كَهاْخوب ی ہدبلق بورتس وک عضاوت

 | موظتم) رازی دعضاوت هس سات نالوا ءانب هدساق گرو کا هد

 # ینسنو-ذباناعمآ «رزواراشبیلاعت یح مس 6وٴ ہدنلارافابآےکز ری زویائ

 ات وع بولب اندا ندهلج یکسفن كم ا وا منو زی زع هدلاع یکتا

 || زیزعردق هل هدایند رلذلوا ربک اب را ارب ز ہلیا رذح ندرورغو ریکهدنتروص
 | !ثیدحو ) رارولوا ربقح هللادنعو لیفس ردقلوا هدانعم هساوا هدنتروص
 |( رانلا هتفذق اهن عزان نف قادر ءاي یکلاو یراذا ةمظعلا )( هدیسدق
 | | رک همالع هدفلا ندنافورح نالوا دماح زالوا مهلودنپ و لیلد لوس ندیو
 ادتا هلکنا 7 ۳7 نو ناب :خادلو | هدعضاوت تعالعاب د بولاق ورک نال ةددلوإ

 كعلخ بویمر وک یر وصف كنسفنو بیع یر ہدئاےسؤذا یا یدنلوا

 یتلیعو روصو عفت ا ا ہلنھج و ردیا روهط ند روک روص

 نسخ هاحلام ع ( ردر دریک باہسا) ههروک ید هبع لهلح هک هيلز وک بوروک

 هلع ناط,ش ییاعت هلل  ذاسء هسردا رک لګ وند مایع ی رکا

 | |هیلع مدآ ترضح نوصبداوا رو رغم هنلع یدبا یسهحاوخ كنزوکشالبم
 نوعلعردق a ھاو 9 تک ا : زاغو ی سودا تعا بوت یا هرس همالساا

 : !یسو٭ ترضح "0 یکجا نوراق هسزوأو ارو رعع هئلام یدلوا

 العو لح قح ندنکهدمرب و ی ی و کز كلام ب ویئوط نصا كءالساا ہیلع

 ۰ راک او لولم هک ورفندیل ہاوا قلخ اسد هس ر ولوا رور»» هنهاجیدروٌک هرب

 هح هلاعو هس رواوا رو رخ٭ هنسح یدابا افو اند هنو زب یدننک واک

 هب دنک بواوا رب تداهن یالافص یلجاص هدک وص بواکر اازوکو ا نرخ

 | رورغم هنلاجو لاعو «احو 7 كنا د نع یداوا زامن هن رو رلنلوا ہداتفا

 | |«دنب رادولع ہلا عضاوو رذح ندربک بودیا نغت نغیدلوا لقاع راک ق لوا
 فو رح راس ہلا رکقت ندنهضاوت كفرجا و ثبشت هشابعا ٤٣
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 ایر یو نیا نط اش نا طلا

 هدرا هروس لئاوا ن وا لصف اکربت نیب لر اهروس رده رک ةبارب هنشاب |
 هولصلا هيلع (ابار ورس که ( رد هر وس ناو یک هدرفنم توا

 یجاتفع كنس دن نح 6 زک نا رد نە ردشم روی نا رفاا حاتفم مالسلاو :

 هکرارروییام#ذع هلل |یضر سابع نا ( نی رسضللا ناطاسو) رد هفت رش ولعب ا

 Er ەکلب ردتبآر ندەر وسرهغهنو ند هع اف هن هف رش ہل! ہکرزوہ هلل ا هجر ۰

 يلبس هد رلتوو ناسااوا توالت هل رهح هدزا# هيلع ءان ردشعلوا رب رح ٘

 نارَلا جات ردتارب نددصاو هروک ه هیعفاش بھذم ردلکد ند اف ہروک

 نعوم ر روب هرسسدق یزغ هجا خحش ردنانمضیق عبئمو ناقرفلا حاتفموا |
 5 ش ےردؤاو در ا ہدکللا رک د یب ەلعس! ہدےناوا و وعار ره ۱

 لها هتیلع ءاثب راردیا رکذ یترالطاب ةھاآ یدنکهدنراکدلبا ادتبا هشیا را[

 مسا كنيلاسملا بر باسنج نالوا قاب دوبعم خد نموم ن ال وا نامی[
 هکر لر ر وب ندنقیقح ناسا هنب و زاردبا هناعتساو ادتنا هنیرا ر وما هلیش رش [
 ادےنا لیا ا بویلنا ادتنا هلیا فلا ہدناوا كنع رک باک لاعت قحاا
 شاب هدنمارا فو رح راس رد راو لواطت هدنلا هکر دلوا تمکح ہدن الا |
 هرب یزو ہدنکوا فلا رد هدر یزول كىا ردراورک تەص ردشم ردلاو ٴ

 یدلہا مو تاب رک فلاردراو یتمالعتیوحو یتفص مضاوت هدردنکردشمو

 ادتبا ہللاب یظع نأارق نوجیخ!داوا عضاوت تمالع ہداہو رکت مالع هدقلا|

 ہدش رش ثیدحو ):یدلوا رادرس هفورح هلح نو2ا یضاودو یدناوا ٍ

 نوگاقح هکر ییعد / هلل | دع ضو رک نمو هللا هءّور عضاوت نم (( رواک .

 هکر د هکر اب هبیط هلکرب و ردیا درطو

 هنضیف یلامت نع ر ردشوا ادتا هلکنو ظوفحم حول نالوا مولعلا موج

 بو رویب فالتخا هللا مهجر ( هیعف اش ہلبا هیفنح ءال ) نیمآ هیلبا مرح
 زکلا هفت رش "هل !یرارخ اتم هیفنحءالکردیاکد ر دبند هاف هفت رش لمس

 هقینحولا ماما اردەفب رش هلع“! اتفم ردذ وع ی الجا و یطعت كِع رکن ارو

 مضاوتن مرواوا زیقح هسردیا ربک ر دیا یلاغ یتردق كن قح ہسردیا مضاوت

 ںیہ حج ےووو ینہ رس ین وس ولیم جدوہ نس ہوس ض تج
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 هدنفوف یرل هطول ندنھجوب ردنژک هکردرظان ہی ەبلاعفاو هشافص تیدحاو

 یاقوف هکردیساسن* قاوا دفوف سی ددراد هروهظ ترک اریز یخ

 یروهظ تخارص یداند خرص هرصق ن وجکناردرھظا ندتاتح چرا
 یافت :را كناجرد اري ز ردتراشا هلع هیناتضو هلع هنناقوف هطعنو نوصعتدلوا
 ار ردتراشا هیدهاشم شب ٢ وورد نالفا مت رخ رھا
 ار زیدلوا ارعم ند هون دیحوت هک هلغاوا درس دو ه طعنو ردد وف |

 || رھظم مسو هيلع هللا یلص توبن بانج هکنوچ ردقلطم قح یلا هتل
 | مدیر رب ره ظعو رهاظ هک ات یدلوا دطقن ی ید هلل الورد مرجال ردنا |

 | [با.فوذ بدیا كاردا نامهردیهلارس ب نوم یا هلو | قاطم هدقلوادیف | |
 | ودیا داقتعا هروک اکاو ل نکو دیا یسایلع هیتر كاسر بانجو روک لوا
 هدالطا یلدنس کا لکا یس دیس تب لا ثرثف ات رس"
 | رازہد دسباب فو رح هیوط وع:ءرغ قورحو نس هوا صالخ نددہقو نسهربا|

 بطد هد ( سا الو بطرالو ) ( هدنآرقو ) روکا ند هطقن ضیف هک بوک
 ارز ردت وطر ضع هکردیهلا ضو اع ارز ردنراشا هلع سباب و ہک
 ردلع یسورکكناردا ۶ هک باب رد هدنز هلکنا ناسنا حور ارب ز ناسنا ناجا

 هسا تیاصا هثسدرب ندر هذا ار طم هر هزات ضرا هک با رظز

 ۳ زرداکد ی ۳ ؟ قشاع دهاز هدا( ہا تفرعم لها گردن ا زهرب و ۱

 رداکد هل ول و هللا فراع رددوّمْه < تب وطرو تّورعم ض9 ہرزذلع

 || تفدو هلوا فراعو قشاع كمان هک ان ہلیا یس ہلفلوا یحاض ہلا ع یدیا|
 رس سد خلا مالک یهستنا قفولا هلل او هلوب عافنرا هنییلع كلعو
 1 لعاط یاد ید ناوخا ندبا تار ردەرسدرب یس كن هی رش هلم! یخدو)

 ۱ تابح تا مت كنون سش هل وردنا هراب یا شاب كن رلادعا ۰ نطا و

 1 یرلندا تئارو توا نا رج سدقا ص لالد اري ریس تع.و>

 1 طا رصو قوس هفرع هدیحولر یس نوعرف رد رو یو ءاصع تایلحت

 قل رط رلزاوا قحەار ا هل ناکر ح تاکرب "دما و راء اق وسد یوفتس# ۱

 هرم م ندا توالت ردب زدلب تیادهرب یسدطعت رب رهو را زمهباص ندہاوص

 ےس ےہ ےس .: 0 ےک



 ریو

 د هتد رش هر سما یو كا مج کد ور ضد ندا e كى

 یتاھح یبا 3 ورع تا راو ردنأما زرحو نیص> نصح هدا ماود هتارف

 لیعاعا شو ( راردہا هدها سم ند هطوت تام نالوا ہدنشاب ك هوس

 ند داوا اب یف رح لوا ك:ظفل هدنة صو كنهسورب ( رم س دق يح

 كا ی٭ رد لا یر ڪڪ )ا فرح )ردشم روج رسان ہل ھحو ول

 هطقن طاقت ع وچ ردلعش ییهعم یدړیا شہبان جوا 5 فورا |

 هطغنو هکنوح هکرد هطانوب ی راک دید ( نو ) هکرولوا یهتنع ہیەدحاو |

 بودیا لوخد هنروص ) ب ) یدلبا دا رع كعاروھهظ هدن ر وص یو رح

 هکرد مد هتناذ تقیقح كناب ھه طة لوا هکیدنلوا عضو هدحاو هطن هتف |

Çتاذ هطقن یکبا بودىا لوخد هسدنروص ( ت ) هرکص ردهدحاو تة |  

 تاذهط ج وا هک یدلىا لدغ ہلتروص (ث) هدعب یدلوا زهر ہننیعآ كناهصوا |

 یدعا ردو یراکدید تدا درف رس هکردح ولت هنعوجم كلاءفاو تافصوا ق
 هبهطن ل واو یدلوا هطقنصا ید كنلاو فلا لیصا ك_ذ ورح بلا[
 4 طت کل وک یدلوا عاق هلکزآ ی رعص قور> عنج رابر د یریک هط 1

 نا دهطعب بودنا رظذ هلاع تروص سد یدیازالوب تروص فو ۲۳ و ہوا ُ

 كن هطن ل صا | ردربکدسجایشا روصو حور هطةنارب ز ردکر کی مەلوا لذاغ[
 یرسادتا هدناو یدنلوا اعالرا هطهن عضو ندنغیدلوا عقاو هدا یتیعق ادتبا ۱

 هل ادسا کهن هکر ررویهرسسدق ( یلوبق نیطصم حشو) یدنلف هدلاطم| |
 لا )دروي ھو هللامرکو هع هلل |یضر بااط یا ن يلع ماما ) بلاغلا

 یاب ندنرام 3 مدع ل رالهاح رد هطشرب م ینعی ( نواها ل | اهزنک ةط قب 1

 رات او دشرم ةس رو ولس رس ہلیا ده> دنس رواوا كعد لبدتاعوح یا

 فارم كلف هلیانافرع لیت تورد ایک ندکدنک ی تالط لهح ناسا

 ( وحش هنب و) نسهدیا مه هنس یلک ندیزجوب ہدقداوا لقیصمو الح
 هکردنراشا هلاذ تدحو ارز ردەدتحت یسەطقن كتاب ر روب هرس سدو

 هلا هلثم ( ءان ) وتان ( ءات ) ردیلوا قلوا یکروتسءهدنتحت سی ردیفخ |
 "ھر ی اس ست
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 مورح ندرحه* ضزف رردصا هلیاو-ن وا هدر تقو رولر وب ءاع ںودنآ
 نوم ( هکر ردیا تباور ) ر ردنا كر قازان حابص نالوا قح هاورولوا

 بوج ہلکود 3 جوا بواک ھه :حوا ی اب ناطیش نامز ییبداب هب و سن وا

 || هدره تقو نمّوملوا رک | روقار ری دردنوحما تحار روت هلبا اس ص تاب
 ی و یر ككود هسز دنا رک ذقح باہ:خ هرکرب 7 ۹

 بواب احا در یھ حوا ےبرالق زاغ تعکر یکیا رولیحا کود یع کیا هسزولا

 ا قو روا ویب افص قاجو داشکی ریخ باب ایر لوا

 نیعا بولاق ولغاب یراکود كلاطرش هسرولاق هدنافغ بو بلوا هاک آ 4
 ھ2 ۱ ع ولط ا هدر | یا ردو هه دیا ع ولط س

 یارعش ماما ) تح ا زر نعطو مول بودیا لو هات
 یییدلعاب كنا طش هکر ار روح تاور ندناد رخاراب و یدنک ( یراترضح

 ردت دح ناطش دعع تاور وو كدر وک هدیر روا نر هءددر یرلکود

 هکر راردنا هیاسا هبه ر 9 تال یا یدو رد رلشم روم اک ود ۱

 نکیا رلام> روم هدکدتا موعم مس . رز وا ی رلکب وک یوک بو راو هبهب رب

 یا ہحاص ندرب نالوا لفاع نالا ےخآ ںودبا هج اهم هدا ز

 د ناعا لها "الذکر راروق ند_ترضم ل راکب وک یربغو عنم یرلنا
 گن . رز وا ی راک و و ا و زف ہدفرراو ا اردک یقراعمو ۵ وک تدام °

 ا ید را اغوح اهد ۰ نکنازون 72ت = ورد عودا عهد تودنا موعه

 ندکعد برا ناما توت ا ہللا نداراو ندقو کردو

 امارازالوا مور ح رانایلید نام ندّقحو ناما ہّەح:دلاحر ھو زالوا هراح یرعغ

 یییدنلوا تب٥ هلق م طق نامش ردلکد ناما هةر نابغط 41و ناما هلئاسا

 ہدنارط ضا تو اصوصخ روےناو ۱ هدها نم ٰینەدلف مپ ا هک ناما هدلاح

 ندهلج كا بلطناماهلبلف صولخ ند ةح بانج هوان دک اد نامانداوق
 7 دوراهذ یب“ اوفو ماکحا نالوا هددودزو قلا لوقب هلل او ردنا رثأ ہدایز

 ردنا جار او طاہسسا یسهداز ندلب وطذ ردقوت نافرع باہ را

 و 6 محزا نجرا ہللا

 نالوا دوجولالک باسا اسم دوحولا بجاو باثج هوت نیس + سر
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 a ت ت نا نان سوسن کس سس تست اف توت

 هم رلعز كراراصذو دو4 هل زمزاغ مد هکراددروس ۵ےس :ع هلي | یطرو ههحو

 دوها ارز رده هب | طہش دسوسو قحا قرف ه ناب لرل ددا. 2 یراکدتا

 هيلع ءاش ردوو یرلتفلاح 4ا ط ہن لرلت 1 ردهدنلو كزا ط.ش امناد یراصذو

 نکلو نوسرپو هسوسو بولک هکر دشلاق یشكج ہریو هسوسو یربغرب هرلتا
 هر وسو ناط شبواوا هر ز وا میعاسم قل رط مالسلاو هولصل | هب لع دع نما

 52۶۹۱ اکا نوسنا راردہا ہیراحو گیج چا در بودا تفلاعك | هسر و

 نینوکلا دیس نوکرب ( کر درو هشم )رولوا طلسم ا هلیا هسوسوو رطاوخ
 ا1د یلعاب کرا درو هیهنع ہلا یر ردبح بانح ماا لار ةولصلا هیلع
 اکس تسرولی هلرف زا تعکر یکیا ندلوا راحود هرطاوخرب ایندلا ههجنم
 طو> لاکو مانروضح تولوا هج وتم هح ءاکرد یلص ترضح مهری و هودرب

 قرغتس و رایدر وب عورش ہزامن ندناسحا ماسقم یودیا ماعا هدرطاوخ

 !کرلددرونم مالسلاو ةولصل | هيلعا نا رورمس رلیداب ا مات یزامن هلو تاذ تایل

 هکراید و و ريخ هند یعدک هرطاوخ > مه نکل لدابا تم لز وکی لعاب

 2 ردیع نمر3 و اس هود قح ه وا یرلت انعو ناسحا انآ م دنوا

 ارب زة وأ ناقتلا ههرطا نت ےک كلرانکل یدلک هراطاوخ هحردقوت

 انکا ) ررپ و هداسف ندزوب رپ یتدابع هسرولاق هدنرزوا كلا بودیا تافتلا

 عفد یراقدلوا لوغشم هلب رهج رک د هدررپاهنت یتاربضح (هیفوص تاداس
 کد تابش ردبا مهد یرطاوخ كا رکذ | اره> ارز ردوا رطاوخ

 ر واک هد تخ رکذ رطاوخ هرک قوح ردفو یىلمحم هکتشلا نسادص
 ذومتو ردبا عفد یرطاوخ ید وهسرونلوا لرغشم هلءاباقرکذ كلذک)

 دنا طرش هسوسو تردول ندناروهط ندفرطتردهکر دلوا تراشا ر دملک یزد
 كنا طش ردنک م نده! رارمصاتع ناسذا دوخاب رولوا عقد ہللا لک تردون

 نالوا اف یو دمت نا رتا که داوس ا هک تو رد هرصاسع قلعل ید

 داسوا ندنز وہ داو اضهبردبا طفح ندناط,ش هلرحو رکم یرمشب دوجو

 هک راړ د هس والم رطاوخ هکو ردنا داسفا ندنزو ح الص یراخااص یکید مدیا

 ایا هرکص بودبآ قوس هناوت تدابع بودہا نییزت ہلحالص سابا تروص

 بیعرت هدابعو رک د قوچ ندماشخا الث ردبا التبم هیالب رب ندزوب وا

 4 بود
 ۱ ےس تی



 كيالغوا مداسالن ا ا هکیدروس یدروکی حس دام ہیلع سلا هدیراخ و رک

 ندا هح رعب یالوا هی ب وح هو لوف ږد ہدکناب كس یوح ین 3 ندیرلب وح ۱

 دا ی حولا هکیدر و باوح ہدگدہد ردا عبا ه کرد کب وراسقح

 هل یرب) مطکرب )دسح یر ( لع یر )تسح یر ) کرلی وخ ا

 یان هس ر ول وب هد هسک ییاقره ندو قلا وب رداد بح یر (

 هدمدآ رب یس هلج كران وب و مر روک هل مکیدنکب ؛ و مردانی وا یک بوط

 یدید رول وا زس ارزو مر و زردنا هب سد ناطش اک از هس ر ولوا ج

 ا نکل ردمزالرذ> ن درلنود هحر د هب : هکر لکا نافرو بالا ند ەصقوب

 قالخا هلا کرت یس هعهد قالا دن دیک یدک هنساوآ سان لّداع رد

 مباح ہد ش س ةه ر ندنیدل وا لک شم قا وا فصن ہلا ہد ج

 بوذحت بوڈشیربا هیهآ | ةیذج هکر کم زئلوا قالخا لبدبت زس دشرحو
 ادج مهفاف رواوا ارب هدکب زود امار ولآ لو ہللا هذج ناموا هدر ولوا

 اد یک ل الد بولا هنشا یاد نوکر ھ سلبا ( هک ردشاک ہدرعخ )

 مج ناطیش زر ولوازہ دا لا ردنا 2 یاسد یاد لها بودا

 تمعلو تتح نالوایاس> ا كّمح ہداقن قا لکد شموکو نر ےک كيوب

 ای دهرس د ناطش راربد نوساوا هل وا هدک درد رولوا 9 یزارب ندیقاب

 ی یرب ( ییتعل كمح یر )رد نک رس ردا لو: 3 هش ت رداما رولک

 تواوا یض' راد لها هذ ( قارفا ندعح تجر یا ( یاذع کز (

 لر و رب رب اک ہدزکلق ید اف خد ٭ یر یمرلبدہد نوسلوا هسرولوا4

 هلل ا دام هاو ملعد یاد رار واوا یضار هدهیود علوا ناطاس هلماقا ہدناز 7

 ناطلس ر روک صرح ٰینالبوب ہللاانظفح زدنا لالبطا بوردتنوا 7

 مرک 1 لوسز تک تیاکش ند ەیلاطبش ةسوسو هلسو هبلع هللا یلص اینا

 ناخ نادناعاو تفرعم رو بلقر زمرمکق راس 4 هبا شو هکرلب درو هلداعس
 هب ول ارز زاماق ندنشیا هلیس هسوسو كنا زالوا لخاد ه-.اق لوا هسرولرا

 هلبا حالصو دهز ناطبش قوا ردشلوا ناطیش نیع یحاص كيلف نالوا
 كارلا نودزآ یراناوا ولط یراعمو دیح وتر و هداف بودو او قح

 هللا مرک ی یع ترضح ) رتسا قلاح یناعا رو ر ےک ندنس ہنر يا
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 بوقح ندفی رش دج“ مالسلاو هولصلا هيلع ادا ناطاس نوكرب راردیا

 ردهب نیکح ندکیلکو یدر فک مکی نس نوعلء یا رلایدر وک یاطش

 یدروتک راکلم یب هله> سما هللا لوسراب هکیدرب و ربخ ناطیش هدیراقدروب

 ةولصاا هلع هدکدید مرو باوج هک رغوط كسردیا لاوس هره ندن و
 هل:ءاجج یّمماب نوعلم یا بودیا لوس ندزاغ ادا یراترضح مالسلاو
 هزامهلتعا ج كنما كنسدجاب هکر درب وباوج نسردیا عنه نوڪ ندقاشزام
 نب هګدیا ماع یی را زاغ رانا رتوط هع ولتدش هدا ز یہ هدنرلکدلبا عو یش

 مالسااو هواص)اهماعیدید مردہا علم یرلنا هیلع ءان مرولوا الُس هنر راباچ۔

 هکیدرب و باوچ نسردیا عنم نون ندنراسلج اعد و لع یا ہکرابد روپ
 بواوا رغاص غالوفوروک م رازوکم ب هړراق دلوا عج هلک سلحو هاعد كا

 مالسلاو ہولصلا هلعید,د مردیا علم هيلع ءان مەديا اوغا بور وک یرانا

 كنما هکیدری و باوج نسردیا عن« نوصن ندئآرف توالت یقما هکرابدروت
 !یدہد مرولوا دان رب بوس را یکیالق مدوحو مب هدنرک دلیا توان اق

 عنم نوح ندازفو داهج ىا رايدروب مالسلاو ةولصلا هيلع اردنا ر ورم
 وغاقو هغاا هدنرلک د نک« ازغ هليا هصلاخ تین كتما هکیدرب و رہخ نسردبا
 یب مردرا علم ندازغ نو 2ا میدلوا بذعم ندنآ مەديا شک جم بولو

 نسردیآمنم نوعنندکلبنا حی ما هکرلبدرورب مالسلاوةولصلا هيلع نيرا
 هیادا یضرفو كيلاءت هه ۱ كتما هلل لوسراب ہکیدید یت ام ہیلع نیل

 ربسا هدن عا ریز دنب بولیقاطربیز هکن هغ وب هدنرلک دنک بودبا تین
 مالسلاو هولصلا ياع دچ نما دو مردرا منم یرلنا ه.اع ءادب ندیعلدلوا

 یکردیا قش اى وکی ماه بونق هرتسد هم ہدنراکدلہا داره كهرب و هقدص
 ناطیش سد یدرب و ربخ وید مرلبا منع ندوک ز و هّودص هيلع ءاثب روک

 ہللا قوس همار > هل رس هل سو برشو لک !یتلوب ہسوسوو طاس ہمدآ ین تعبہط

 ندنفیدشااح دعنم اعاد ندرکفو رک ذو لاغشا هتحارتسا و وی واو هتلفغ
 تالاس ہللاہدحج و ع وکرو ۃولص ةَقیَقحو زامن تقو شب و لرغشم هلفحرکذ

 ندنرلز مصح (هن«نتاتهو) رولوا صالخ ندناطٍشرش هرس ےہ ر دفن

 |ند هدیفس بولود تاج ندنافوط مالسلا هيلع ح ون ترضح هکردب درج
 ےس

 ٩ هدنرا> ورخ $



 ادحریدقتو ردیارارف بویع هرارط وو> درج ول رو هک ردپا رک د زا تورافم

 ردراولاح هت ےل هدردخ ندب رغندقح ردەدروق ندب رضندیاعت هللا

 03لا بولی ن سو یعسد نالوا دود ندوح هکرلیدر وب ثفرعم باب را رآ

 نرس ا و ردلاسءا هفح صار قصو رارف هقح یناح كالا رذخ

 تاب ندیرمغ ندنس برا یئعی (هللاذوعا ) ردراو ناور هندناج قحو رارف
 کاج كنسو مدنفصاکس تورا هو الع حطو لا ربع ین٭ ند ەلج ردقو

 ندنرلٹرضح لان هلل او ردت نیع هجوتو رارف و وند مدلرا هحوتء

 (ردشلوا دراو هدشرش ثیدح ) یییدلوا ندلاح ههزالنهروفندناخ روق
 بجاو ار زقروق ندناقروق ندقح بانج ینعی)( ہن فخ هلل اف !نم))

 ردیا تراسح هش ره هسک ناسیقر وڏ ندلالسلاوذ هللا نالوا دوحولا
 تاب راو مزال قص هی اعت هللا ندرش كرلئایغا قوخ نده ه>رب ده ون

 كفروق ید ندرلندیا فوخ ندقخ كقروف ند اعد هللا هکر رر وب تا
 ندنضغو یاذع كنيلامت هللا لدا فوخو رذح د ندرلنا ر وف ندقح
 هررلنا ردلالطاوذ یادخ لوبقم هکراتدپا یفوخ ندیلاسعت هفارۈلفا فوخ
 اار ز بوذلوا ان = ندنراسکنناو ندنساعد دو ندنس ده یاک وک

 اهلخاوا رات هدیراراکنارلنلوا رهظم ہن راراسکناواعد نرد ا ے رالکوک

 زالوا مار قح بانج کما یرانا ہن هسزّرعاراسکنا ررولوا تارخخ
 نایلوا قوخ ندنْخ هکر ولقروف ید ندرلناسق ر وف ندیلاعت هللا تالذک |
 ردمزال كن قوخو زار حا ند روالثهوب نوک ارو و راقب بودہا اواو نالي

 لاکو عوجر هقح ندقلخ ك ېد هللاب ذوعا هکررویب یبحاص (ریکربسفنو )
 ددم یوزر كنیدنکو رد رس هلل ایلا اورفف هکر دهحوت هلل روصق و رگ
 رم .ھ هجردقتول ردایلع تاماعم تراهن هار ر رداز ءا هنغیداوا

 ۱ لو نمو ەر هکر لرر وب (یراترمضح ہن هللا ضر نسح ) ردغل سو هقح
 قوا لااا اید مجرا نا طوش کا نم لب ایڈ وعاہلیا ب 1 صواخ الوو

 رولوا ظوح ندناطشرس تود ا ق ولخ هدرپ زو حوا هن ناط شهلا ۰ نموم

 )له ندامهنع هللا یک سا نا 2 رمس٭ملا ناطاس ( هکر وتازا تباور )

 [یه[-ك۸۵70 مست



 لالحرانآو باص مو ردباصم زکر داوا ینکح ردزوس هلاقندرل ولوا یتا ۱

 رایف لت یلقع یخد ہب ذس ردنا ثریا هبذج بودیا سکع هناسنا هسا
 مماج نمو مجر نکلردقوح یرلتهص مومذم هرعظع نارف كراطشو

 كس همومدم یوم ناعصو اما هلج نوعکنا ردقو یفصرب مومدمو

 هدکدلبارک ذ نەدات ساو نمومرب ید وا رادستاو رک ذ هلعساوب ندنحاا |
 هلکعد اظةلاما رولوا نیما ندرلال-ب راسو ادعاو نیطایش نالوا روكذم |

 هقح ندنیلق نکردیا ہذاعتسا اناسل بول یتسانعم كنهذاعتساوت ہکلبب زالوا
 قرعہ هذ روضفو نع یدےنک یولیراص هنس وڈ ناما بودیا هحوت

 تواوا رها طرس هسروت لوا هذاتسا هلل روضح كرءدیارکف یتسانهمو

 ناطے ا: یلف بود ةا دوعا هسخوت بواوا نوص٭ هد هداعتسا هراچ نیص>

 كصا وخ ندنا طيش( یسهداعتسا كهاوع )زال وارهاظ ہذاعتسا ةفیعح لک د

 ردندکم رکو رغ ندفحیسہذاعتسا كصاخا صاخ ندنسفن یسهداعتسا ||

 هحوت هفح تانج یرسراج4ند ذاع: سار سزا مک ندهداهتسا ظع) ناطرش | |

 صال یسیرغ ندقح ندعجر ود رک بواوا لع> تردقو توق بودیا

 ۸_سوسو تاط ر ون لوا بواوا رهاظ تفرعمرونرب هدرکف یتیکیدم ہدیا :

 * راز م ما هرسسدق سارا دیه ای هکر دو ره )ردا مدد یی هناطشا [

 ناطیش یدلدا دارع قهرسحاق بودبا برص ةلیاصء بو روک یاش [

 فوخ نداصع ی جا هکر دب د هدکدروک قنکرح و لر نع 8

 نالوا هد-باق ل را رکا ذو فر اع قا زلیا ر أن اصع اکبو مایا 8

 سع رو یف داو ران مب مردیا ر دیۓےح ندنس هل هش هللا ةف رەد ست :

 یطاقو ) یدرب و باوسجود زللا عسفد 'یشرب یرمسع ندهالا ةفرعم| [
 زاب هفح بانج مالا هتیلع یسع ت طخ رد ورم (ند ا ۱

 یدنسا نهر وکح ییکیدرپ و هسوسو هلاسنا هدنروص هن ناطرش بودا
 کرابدزوم هدهانم هان شی ربوہ تروصو لوف نجار العو لج قح ٢

 ردہا هسوسو ءاقلا توی نشا 2 : رزوآ یلف و تارا قا ہدنروص نالب نر 1

 یلف اک ےن E 5. ردیا راز 9 اۋد هد کیا یک وف نددو ن تا یس وما :

 دم لو 9 ات اھ پی سک یلصا.ےطاور دنا ارجا یت ام بو و ینشاب هزج د رز وا, 2

GTS)حس دو حح مج  SEITEجم وج تب  

 هک ترا موم
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 ۱| لاقاک ) رواو یتافاکم ارش لوا هدنرخآو رولت روقهبامواوا دوخاب ہدنئاہح
 | الارسخآ ی ا ( بہ صد مهتاصااذا تذسلا نر ربا صلا شب و )  یلامت

 | یساضر كفح بانج هدنلع نمژمر کرددشا ندو ( تاع راما )
 || باس> عل رش هدازج زور نران هلل اذاعم هسا ولس هپ یصاسعم نایلوا

 تب س اساس

 | هکردراو یتاهذرب ید کال 6 رشوباما ردبا رارق هدع4جو راتفرک هذ راباذعو
 کالا لار لعر یداو یولوا سرد یا 00 ٣

 "ا یناعارعالا هیات هسرواوا نخ هلناءاهدنتفو رخآو ره ظم هبیراب تجرحو

 هل رشوب رولت روو بولوا داذآ هلفطا یراترضح لال 1 اوذ هه انس
 ای رب ند_بهذم لطاب یاد هل اذاعم ( هک داقتعا رشاما ) رونلوب یس ات
 || هنرشرب ید یت دابع هساردیا جور ندیعتسم طارص بودیا داق تعا قح

 | نمسناعاهلبالاحو زملا هاف لع هعفدلوا ناعاز؛لوا یاعااصوصخ زمارب
 ۱ |ندمهج یویلوا ییاسحو لاوس كا لاڏ هللااظح هسرد_ک هترخآ

 0 لها دافتعا اًماد ردنداءا نارضتفم باسحو لاوس ار ز ردقو قاتروق

 ہلا قرف یا شعب كعد هلا دوعا هجربد-ةنو ردعزال ك ءزوک یتنس
 ین٭!؛ ناطیشاا نم رواوا لءد مرونغص هبلاصت بجاو بانج ندن رابه دم

 | كناط,ش ردکعد مر ونغص اكس ندنرش كنا طیش ندیا توعد هلوب لطا

 || قهاکرد دودره ناطیش ردکءد دیدب ندر هناشلح یادت هلن | یسانعم

 یداوا لب وک ہرکص یدیا لا دوخان یدیا لیزازع یع“ا لو ا ندزلوا
 دوخاب ردكعد لپلوا دود رعو شالا ندلاوع“ كد میجد ندع! ےجرا

 یر داور دت ها مارک یل ہدکدلہا دا سج قامعح هایم

 یدلبا مد" ھوا ا هلع مدآ ترضح ناط.ش 4 وح ردکعد ناطدشا

 بجاو ا مارک هکئالم ہلزراسةح ہدایز یولقاط هب وہ یسهقلح تنعل

 ١ ےن ن رروط هدر رلبدبا ہەےیزڑولرب بورزوس ندراکوک بوت وط ہلا ی اھ

 بوق یا طرش بوتا زدلب مارک ٗەکُتالم ہلۂح عا یدلبا دارع یقامعچ هام
 مارک الد سلا دا ره قامت> ہماع“ تووهره ن الا رایدروشو دوا

 1 نداعم کک ر مو .دےةووا ہدھالم اءاد ی راک دردنا ہر و راتآ زدلب

 رد > تواوا یررض ہل _ ac ارز رام هد درا هدک دنروک ینبدلا زدلپ
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E Eنس هد  
 كل ولسو قالخ دعاوق ی ادتا هکر دل ومنم رده. جان 4 هدر نانلوا ر ؟ دا[

 نسح اتنا نب لصاو یرلسدر ارب 5 ردە رب تم راندیا فاسذعا ق 1 رط 0

 ةا یاس یدلبا لا زیا ندنساح كن راترضح هد: هلل !یضر ی رصڈ

 هاب دق س السد مالک طب و لوصا تقلا همیدج! هرس هه طو هدج

 هک لد هتفو لوایدلوا عبا هرلنا سانرکاو عب اشیرلیهذ, یدتاطاخ یتزوسا [

 هک سادنرُد جوا ی رلکدید هاج ا یراداتسا یرعشالا نسخ اوبا ۱

 توف ن زکیا یگ یر: و یدلوا نکلا یصاع یرد 2 و یدلوا ا ید رد

 <_a او هنج عیطم یلعوبا رلبا هنهرازوب لکو لک قح یدلوا ٠

 ر٤ نوعیاکب برات یصوا یرعشا سد رابدید ردیاباقع هو باولو هب یصو ۱

 (عسریک نج مشیا تداطا اکس غولہلادعب یکم شادنرف كو هدنب درب وا [

 تنیلاعت قح ینابج یدید رربو باوجە یلاءت قح هسید یدیا یزالواا |
 كدرولوا قحسم ہباعع بودہا نایصع كاوا کوہ نس هکمرول:نب ییاوح

 تو نکآ ی ی نسل ردکلوا نکی | یص نالوا فر ٰضا اکس یدعااا

 كجوک نوصن ینب هکه سید ی 9 تودنا ا یرعشا سی یدید مدردتبا

 یدا صا لورا اکہ مدیسم کج €> بودا ناص هکندم ردلوا نک

 یرعشالا نسطاوبا یدلوا توهمو مزلم امج یدیا ردە ىلا ەت رک

 هيلع مرکا لوسر هینس تنس بودا لر نی۔ھدم ہل زعم یلاعد هلن اجر ق

 و را,دلش اهو سیا هر یپهذم مار ؟ تعاچو تنسو مالسلاو هو ص8

 هر زوا زاورپ و قر زورب زر هو هلاطبا یرانالوا یار هتماو هانا |
 هتشیا یدلوا زنم هبقافآ یکن وک تعاجو تنس لها بهذم بواوا|[

 ه رزوا لیصفتو حم رصت ہددیاقع بتکو نایب «دهروکذ ٥ فی رش ث:دح|

 داده هرز وا راصتخا هداروب یاجا كن هلاط قرف نا یہ هع نانلوا ناسا

 ند هلاض قرف یکیا شع نانلوا نایب ہلفی رش ثیدح ( هللاذاعم ) بوئاوا

 یک قغارب یداعتعا ةع ااو تنس لها بهذمو لٍی٭ هے نراھتعا كني رب

 هر ةرخآو هنیدءل رش نالواضرام هندب ارب ز رد ضراعرشینوها لرمشحواوت و
 هتساوا البم رده هر الب هحاسد مدآرب و رک رواوا یک و و ردوو یررضا

 سس ےہ
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 كن یکآنؤاراؤا دید 52س ) ردکو اب یمرک, یدرلنو ر دراندیا اردزا ههجو
 اضر یکم هکراتدبا جورخ هننسوا هه>و هلل امر کلم برضح ردهنک

 هقرازا ی رب و) ردیعایا مظغكک س+4 هک رد ہوس یر ( نوا یکیدر و

 هکر دهب رفصا یرب و) ردراستنم ہصاع ن دخ دی مماع یریو) ردرلب وسنف |
 مادقم یانا ضفخوا هکرد هيظةخ یریو) رد ناکا رفصا ندایز

 گرد راج یر و) ردرا دم سنا نده ر دانگ 7
 ن هللادببع یربو ) ررہد هیضار هبهقرف حواوب و ردنا وسم ثرااوبا
 نوا رانو ردرلبسنم هدرما نجرادرع هدرابع یرب و ) ردراب وہم هضانا

 هب رج یرب و ) ردپ رشاب نار تنوو٭ هوو یر و ) رد راثلوا لولب
 ردب راسدبز در لک عش رد ەےبش یر و ( ردیرلسر اردا ل هز چ

 ی رادباق هیفاخ یرب و ) ردععاع مزاح یر رو رس هکر د هیهزاح یرو)

 ہیولعمیربو )ردنا باغ یرلشاب رد هبفارطا یر و روس اک یفاخ

 ید و) رد ریتم هر هل صاا قا ننام هک هلو ی را و ( ه ساوه یر ور

 هکر درلشلوا هقرف تردی دراو رت فاغ فاز یزاداتسا هکر ب اف
 قدیم یراربھر دک هند یرب و )ردود تسنخا یراشاب هیسذخا یرب )

 کیک هیر و) رد هلا ناناببش یرذزلد 2 ایش یر و )ردنجلادبع
 رلن وب رده .> هرس یسدح درد كنهقرف رگ و ) ردت و هيل جرم

 هب دیمع یرب و )ردع ا یرغ سيئول هيڏو زر ) رد ەف رے شا جد

 هان ون یر و) ردباحا قوک ناسغ ها یرب و) ردیءایشا تذکم دریع

 زکس لواو ) ردب رارورپ نهو ذاهوبا هینموت یرب و )ردیبابحا يجر ناب ون

 رلنود رار ددو نم هب ی را نیسح ناد کرد ہی رام یسیکسب كر هقرف

 لواو ردک ردتم قارفعز ىس 7 ) هیوغر : یما رب ) ردهبرو ج وا

 "هیریج یربر) ردعوت یبا یدو! ردەپربج یس ےاا ) كو رف نکس

 رارہد هيج ردهصااخ "هیربج یربو ) ردببک هی رارخ هب رام رد هطسوتم

 ردعو جاقرب درا نو ردهرشم یسردی) رت فارغ ا
 نانلوا رک ذوب رد همارکن ېد کر د تارک یربو) هکر دهی وشح یرب)
 ہو هلع هلل الص مرګ یو مرک ا لوسر ترض کردا قرف فناوط
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 یسیحشکبا نوا ) ردیلاص با کا هکرد هیلاص یسیگرنوا)
 هکرد ہبدح یسبح وا نوا ) رد با حا كطباح ن دجارد ہرطباح

 كي“ دابع نب رم رد ہی رم یسپحدرد نوا )ردیدح لضف یراسٍٛہر
 نوا ) رد ەسرشا ی همام یراتبسذ رددیمامت یسک نو ) ردےیعابشا

 یسہ دی نوار ردرا,بشنم ءطایح رع یا یا نسح ردەیطایح یہا

 کم رک عر نوا ) ت دال ودا هکردهیظ>اج
 ردیاول د نسم هیینابج یلعوبا هکر د هیابج یس زوةطنوا ) ردیتآہس كنیمک

 ) و نکس نواو ) زدی رب وسند مشاه وا رد هزه یھ رکب

 بودہا ھمیاشم هب ههحو هللا مرک یضتر لا ىلع ترضح ینعِی ردهعیش یس رپ

 ىلع بانج تماما هرکصذدهالسلاو ةولصلا هيلع نادوحوم ر مع ترضح

 هلا ظ الاو رد زمکیچ تماما مهذع هلن |یطر ندید الواو ندا ردکناضترلا

 لولب یکبا یہرکب یخدراناو رد هفناط ناذاب وس را هلیساقنا ودنکد وخاب
 وبا هکر ددیلماک یر و ) ردیعابّنا ءابس ف هل ادبع هکردهناس ) ردراشلوا
 ردەیرعغم یرب و ) ردیباهکا ناعم ناد کرد هاب یر و ) ردیعاشا لماک

 نی هبواع» نب هللادبع هکردهیحانج یریو ) ردیباحا دیعس یبا نب ةریغمەک
 روصتوناهکرد هب روصنم یر و) ردیاب وسء«نیحانط اید رفع>ح کل ادع

 | هار غیر و)ردب رادنسہیدسا باطل اوبا هکر د هبا طخ یربو )ردي راب س یل
 || ردیاحصا كلان ماشهو مکلا نب ماشہ هکرد هیماشه یرب و رد هبمذ یربو

 ة۳ سنو هکر د ەیسنوا یر و )ردبامگا نیعا ن ءرارز هکر دهب رارز یر و)

 ى هکردیرلب وسنم ہنام نبا ردهناطیش یر و ) ردیراەباترذ نجرادبع
 ردەیرصن یربو ) رد دی>-وصنیرب و ) ردهیمزا یر و ) رددقاط ناطبش

 | لیععسا ییخوا كداص رذع> هکرد هبلعاع"ا یرب و ) رد هوا یر ور

 هعوش تالسم ه هقرف نکسنوا و ) راردیا تانا تماما هبام6:عهل» |یطر

 ا نآولس یرلشاب هکر د هیناجلسیرب و ) ردتیسن ہدوراجوبا هکر دهیدوراجو ) رارید
 زرد هیدیز هیهفرف جواو )ردت هرعبن هکرد هی ریست یرب و )ردر, رج نا
 لرید رداھیلع صوص ہلیاہھجو هلن ا مرک لع تماما هکرد هبماما یرب و )

 هل مرک ی یع ترضح یعل ردےح راوخ ید یس ےک كبور را نواو /

ge ا 
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 طارص هر وریدعا سد زا زدند ءاچو تنس ھا تواوا 8 حا فاوط

 ا لو تر با اینخ هناوخا نالوا نیہم نید قب رطو میقتسم
 0 تن طو هد د ac ماال موج ہدیراتداعس سصع لسو هیلع هللا یلص

 هنع هلل ایر و ههجو هل |مرک یضلرملا یلد بانجو )رایدبا هرزوا ہدحاو
 هن راودنک هدنماکنه یر ویک تفالخ و یرلیلام تب ون قحكن رلترمضح

 هبعشن»سانءوها هلانامز رو مہ بودیا تام قا اةن سا نعال نیک“ یضب
 رڪ نرمضح بوراو هب ینا شک هلاط قرذ بواوا هقرغتم قلخ ق رطو

 یرا ہزح و و رهاط ی نوک قدص مالسلاو وا و تادوجوم
 هک هل وا م 2 یدلو تو بواوا نشور یلاش» شنوک هدب رغو قرش
 باج نو ام رک :اوا ت٫اکح) رد هل ر رم یر 3 03 قرفراِک)

 ا ہن راش سم روضح هلع هللا ید یرصب راسو لا نسح دیعس وا

 یرابک لها یرلیضب هکرابدلوا ادیب را دک ضب اتامزق مامات بولک
 غار سطاکا تدصعم ہر صذ دےفدٰاوا نوع مدآی رارضءب و رردیارفکت /

 یضر نسح بانج بودہا لاوس لهدیا داهمعا هک سر روس ہہزإ رارہد

 کرم ناطعتلصاو)ندنس یاب دمر وباوح هلباسز ونه هنع هل |

 لا رعا ندنساح كه: هل ایر مامابو د مرد رفاک هو نمومهب هب ہرعک

 لا تعا لوا ہلیارادساف زر هسوک قوجو یدلیاادپ بهذم یریغرب بودیا
 جد دل رڪ (ہدعب ( اک هل مع هرلنا ندلحاو را,دلوا مہا هل صاو ندیآ

 ین را رکیدکی و راتدلوا لولب یمرکب بودیاقالتخا هلب رب رپ هدنراباهذ ضد

 | زدیعابتا تلصاو نالوا قوبسم هکرد هیلصاو یسیکلوا ) رردبا رافکا
 هک رد هیلبذه یسیص>وا ( ردیعایشا كدسع نیو رع رده ورع یسیهکا )

 ےھاربا ردەیماظن یس: :2درد )رکی ایج كب العلا نادج۔ ن لیذھلاولا

 ردنتاب وسلم كني رارسا سنو هکر ده راولا یس! ) ردپ زر: ءاظنرایس کا
 ھر رح یسیحمدب ) ردپ رایدتعم كناکسا رفع وبا هکر د هیفاکسا یسیعتا)

 کلرک“ ی رعب ردەی رمشب یس جز کس ) ردیراب وس:ہرشب نب رھ ەج هکرد
 اا دی كج نی یسدع یسو ولا ه کرد هب رادزء یسیچ زوقط )ردي راقفتمإ

 رد راهبات كنيطوقلا ارع ل ماسه رد هما یسیحاوا ( ردہراب رام



 هک ۱۸ $

 مس> رو رکن سو مردنآ بلط ندنس یک رابزدقو میم هقسل ندنس

 سفنرشو ناطیش رش و لصاح یع ولطم بودیا افو هکیدهع كسب رک
 بوشر ربا یتادعع نوصو یهلا نوع هجرید تول ہلبا ظذح ی ندادعاو
 ( تایل هک هلوا مولعم )ر وا وا رهاظ یهلا ڈباھن یب فطاو هباچو ظفح

 نجراب ذوعا بوید هنلاذوعا هاذ دلاعقا # دینافص##ردحوا هذاعتسا
 رولوا عءاج یی هناعنسا هل هجو جوا ینیدلوهلبا لالج مسا بور دب رکملایذوع اب
 عقاو كانا ردتراشا هظفحو هذاعتسا ند هثلث رورش هذاعتساهلیا لالجمساو

 ضارماو لاع ضراوع رش# لعرش##دافتعارمس# ردعوت جوا رش یقِدداوا

 ضراوع رورشرلنوب کک ہیاسح هک واس یاالبو كلھتسخو تاء عاونا ٭

 هکلاعا نایلوا یساضر كَفح بانج هلل اطیشو سق ءاوغا لعرش رد هدب
 فلاحو قلوا یصاع«یحالایلوایاو هنندلاوو لتفو هطاولو انزو لم ےا بارش

 لاعا رالع لث اع ہرانوب راسو قو مالسلاو ةولصلاهیلع یدجم تعب رش
 تاناکر کف ترضح هلت اور هدع هللا یر كالام فوعاداغتعارش) رد دهب رش

 تقرفا (تیدلا) ر دراش * رو هکر دلوقن«ندتیکآ | لک او ءولصلا لضفا هيلع

 ثقرفاو را ایف نوعبسو نا یف ةدحاو ةفرف نیعبسو یدحا يلع دوهبا
 ةنِلا یف ةدحاوو راثلاف نوعیسو یدحاف هقرف نیبسو نينا ىلع ىراصتا
 ناتلناو نا یف ؛دحاو ةقرق نیعبسو ثلث ىلع یتمانڈرتشنل هد یسفنیذلاو

 هنج یسیرپ و ردشلوا ءلواب ر شع یوق دوه قعر (را ا قنوعبسو
 ردهفرف یا نوع یراصن موق یدو ردشاول A ړه ىش و

 هکن وصف هلل !لوا یدو ردقبال هانج یسهقرفرب و هدن4ج یس هقرفرب شخ
 بولوا قزنفم هبهفرذ حوا شک ید ما ردە د ترد ةص وكلا مسغن مس

 vv قلع رانج باذکا قلا یسیرو را یک شع

 رد دءالسا لهاو ند احا تما كمال لاو ةولصلا هيلع فاوط نالوارکد

 لضفا ہیلع نامرلارخآ یترمضح هکر درلنا هقرف نالوا مالسا راد لهاو
 هنوک هن نیعججا ےھیاع لات هل !ناوضر مارک باحصاو مالسلاو ةولصلا
 رالوا مزالمو بظاوماک | یخدرانا ها را دلوا مادو ما هننسوا مالکو لعف
 |یباحکا دیفاص دا ةع راتو هکردشقلوا حرصت هدارس+ا تباور میکه
 0 ۰ لت

 ٭ فا وط
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 || ترصءهمو تعاطرب ره یخد( مظعلا ىلةلا هل الا ةوفالو لوح ال ۂبصەمو
 دار وا ) مدلیا راضحا یتسهلجج میظعلا یلعل هلل ابالا ةوقالو لوح ال نوا

5 r E PDNرس ی و  

 | اداروا ردق هریک د اروا ماتخ ندییسح ءا ینعی ( رک ڈس د ر ترضح رعغص

 | الیبکسراندیا ماود ہنوالثو دودعم ند هریک د ارواهد هوا را رړیا هرم هریغص

 |اندنغیدئاوا رابتعا یسادتبا ندارو كنهلالج "هرمغص داروا راردہا تئارق
 ا هدفنا یدنلوا حاضیاو ناب ردقنرھ هدنسادتا یرسفن ف اچ

 | هغی رش هلعسب و ہذاعتسا اک ربت هرزوا لوا رو یل رو ید هد همد ةو |
 بانج نامه لهدیارب رحو ن ابی نل اضف و صاوخ ضعبو ینربسفت

 نیمآ نوسلبا نیماو ظفح نداطخ یزم ہل تایفحلاو رمسلا م اع
 إسو هلع ہللا یلص نييبنلا مت اخو نیبنذملا میقش ةمرك

 . ۶۴ مجرا ناطیشلا نم هللاب ذوعا ۴

 || ردشل ر وہ مجرا ناطیشلا نم ہللاہذعت۔اف نآرقلا تأرقاذاف هدلخ روس
 ندھنع هللا یر دوعسم ناو )ردوب دوعت نالوا تدشم ہردنم الع ر وهج

 یا رش نارق هدنتف سو ہیلع هل الص ا رف ترضح راردیا تباور

 ۲ | رورس مدد مجرا نا ط ثلا نم میلعلا می سہل اذ وما هدیعلداوا ردیا توالت

 || هک مجرلا ناطوشاا نم هللاب ذوعا رايدر مسو بلع ہللا یلص ت ا اک

 | ذوعت نالوا لزا ادتبا هلسو هيلع هما یلص ملاع رورسو را در وب یدرب و

 E تزاب ك٤د دوعا ردراوانعم قوخ هدزس هبنط لک ذوعا یدیا هلعسل و

 3 ناط.ش مرلہد ناما ناس دوخا مزنسا یکتانع رطذ ی دوخا مرونعص

 | اعا ندنس نوعا لعو ع دوخا ك٤د ہللا نیما نام راس و یرس

 ٩ اوفوا ( هدا لوق لوح ار ز ردتیعص )01۰ قروص هداعتساو مرونغص

 1 لوق ا ک هد هداعتساو رافغتسا رد راو 2 ےس ) دهب فوا یدھعل

 لاک نی نیلاعلا برا هکر د یلاح ناسا هدکدید هللاب دوعا دوخا هلل ارفغتسا

 مدلیا هچوتاکس بودیا تباعر هکیدهع كن هل ەروصقوز عو تبرسشب ضن
 و سست جسد < حس
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 نيد اکلا نیمارکلا نیمرکلا نیکللاب و )کیا و 1 نازی رک بواوا شجون | ]
 لداع و ظذاح یا ابحرم ( لاء لاک اح ندهاشاا ني ظفالا نیاداعلا

 نوسایا ایا یزرس ناشلا ظع دلل | یراکل نی تاک امارک نالوا دوجوعوأ ۾

 ینادعقیفوتو یار تیانع یئعی اتار 7 اره انمول ھ ہرغیق اندت کا)

 ینعی لوا هدر یزلاعا مزہ یک نمعلداوا لصاو دنحابض یکنوکد 2 ہلا

 ہلال هد هسا ضعب و هو لود هد منش بیو الت زکوزا فض ۵ حوا[

 ادع نا دهش او هللاالا ہلاالنا دهشا محرلان نجرا هل !مسب) ردش و !عقاو

 وا قسەو قئال هبهولوا اد 22 تداھش ی ) هلوسرو هد.ع

 یر طذو كي رسو رد ہیادخ لاب تاک قا زعداعو بواوا راکدرورب زنا :

 مالسلاو ةولصاا هلع نطصلادح ثرضح هکمردیا ٹداھش یخردو ردقوب

 هذهلیع ) مرالےیق قددصت ینغیدلوا یربمغ قحو یدہع ٤ راک د رور,

 قماو یبادحو E ولا بجاو یی هنرزوا نداهشو 5 اب ہداہھْلا :

 قی دصت هلنان اک و ناعا ہطلا یاو ینغیدلوا یربمغبب نامزلار ا ج ' رد دلوا

 لیکن هن , رز وا تداه شوا جد ( تو اه ءلعو ) قدلوب تاب حر هلکنو و

 هدا جد ( یل اعتهللاءاش نا ادخ ث ثعہ اهیلعو ) زر ولو تایح ندما ئ

 لاال لوه ل کل تددعا) اعز هلل ءاشنآ زرون وا ثءب ہنر زوا تداهشوا 0

 طظفح ینس هلک هد ال ی نعي یدیحو لک نوجا وفروقرب ره نب ( ۵۵۱۷[
 نرحرب ره تد ( هلن ءاشا هه مو مه ل اکلو) مدل, اءداماورضاح نوا عاجو :

 ید ( ہل در اد عن لکلو ) مدلی ایھمودعم یت حس هلک هلل !ءاشامنوجما ردکو

 ( هلن رکشلاءاخر لکلو ) مایا راضخا نیس همیط هل هم دلا نوا تنر ره
 لکلو) مدتا دادعز یتسدط اک هللر كلا نوعا هأقرو تعسورب ره ره ید :

 هبط لک هللا ناس نوا رایش ناناواب ھر ره یون( هللا ناس ةب وا

 ثبصعم و ۰ اک رر ید ( لا ارففتما بذ لکلو ) مدلرضا۔ قيسا :

 ید ( هللا یبسحقیضلکلو ) مدنیا راضحا یس دبیطشلک ہللارغخنسا نوچ | دلا ترخج دن کل دا راضحا خس دننط هلك ةه ارعا نوا
 ةبیصم لکلو ) مدلبا هثیهن نقب رش لوق هلایس> نوا ہقیاضم رب رها(

 نوعجار هيلا ناو هلل انا نوا بئاصخرب ره شد ( نوار هيلا اناو هلن انا |
 رب رھ ید ( هللا لع ت کون ردقو ءاضلکلو ) مدلبا ہداعآ ین مس هک ر کرا

 | ذعاطلکلو ) مدلیقرضاح فب رش د لوق ها یل تکو نوا ردقو اض



 ہی اب رب کک لالعلاوذ راکدر ورب ترمضح یالاو تاذ نالوا فسصنم

 || یادخ لوا نب ( حصا ه ) هنع هللا مر ( دواد یبا یور ) ردصو تع
 مدلماسجا هلکنا نب جد تعا 3 مدلحاہص ہلیا هاش رع لزب غم

 || هلکنا نو (توما هبو ) مرولوب تاسیح هلکنان یخد ( یسحا هبو )
 || تولادسب کوب لاح (ر وشنلا و ثعبلا هبلاو ) مردیا لن ەی ی ر وص توم

 || ها یضر ( رع نیا یور )رد را ٹرضح یلاهتهلا قحصا ع وجر ءایحالاو
 || هنکیدنیا هیرت بودارب یراماع هناشلج یلاعت ہللا نب ماہر هل اب تیر ) ہنی
 | مدلوا یضار هنغیداوا مالسا تلم ملام خد ( انید مالالا و ) مدلوایضار
 || لعد ترضح ید ( اینو الوسر (سو هيلع یلاعت هلل | ی یص دم 7

 ||( هلِق ةيعکناب و ) مدلوا یضار ہدەنکیدلردوکر مغپ كءالسلا و ة ولصلا
 : تا ا مدلوایطار ی ہد هنفیدلوا هلق كنهمرکم دعک ید

 ےظع نآرق ( امامانآرقاب و) مدلوا یضار ن یخد ہنفیداوا ضرف ارام

 | ن رونلایذو قورافااو ق؛دصلابو )مدلرایضار نهنفیدلوآ یدتفم كالا
 | قیدص ترضح خد ( فا نیعجا مهیلع لاعت هل | ناوضر یضترلاو
 || یضتر 1ا یللعترضحو ی روناایدناه؟ترضح قوراغلارعترضحو رک |

 | نیاسلاماماو نيالا لوسر هفيلخ هجا مھیلع ی اسھت هلن | ناوضر
 || هلع ہللا یلص ( مرک | لوسر ترضح ) مدلوا یصار ی ہد راقدلوا

 ۱ تبضر ) نامز ید روک ییاراصنو دوها هنسک رب هکر دب وه نداسو

 ||( اماما نآرقلابو ادن سو ہیلع هللا یلص دمدک و اتد مالسالاب و اپ ر هللاب
 هن راهانک صەب ںودیاو مع یروصق قوح كنموءلوا یلامت قح هسرد
 ||یخد ( امارح یلاعت هللامارح و الالح یلاعت هلل |لالص و ) رول وا ترافک
 نالوا یو ی ھنو ہامو داوا ل الح لرلش یراکدلنا لالح كَالعو لج قح

 | كنج ید (اہاو ةن اب و ) مدلوا یضار ی هدهکعا بانتجا ندر هنن

 راد ك4 ید ( اباقع راتلاب و ) مدلوا یضار ی هنفیدلوا باولو رجا راد

 : دی دا حایص)ا اہحرص ایح ره ) مدل وا یار ی هندی داوا باذعو باع

 | هلبا راک درورپ بانج مرکو لضف یدمآشوخ یدعآشوخ ( دیعسلا مولا و



 ) ٢گ

 راکءاحا ( نو راص هيلا نگو )هدلاح ییيداوا مساو تال و ىج دیا دد

۲۳۳ 

 تانآ هرشروس ) زرهدیا ع وجر ههناشلج لاو زیب قلاخ بانج زمهلج
 ردمزال كعا تئارق هعذد جوا ہدےئنو الےن داروا ردق هیارو ندنزا هع رک

 لالطوذ یادخ نالوای رکل وا نب ( طعام او ةن لاب مرک | یذلا هلن دلا)
 قل ا ندتءاجو تنس لها اکی, هلیعرکو لصف ہکنزدیااو دج هنن رار ضخ
 (فعدبلاو یوهلا لهانم یئلعج لو ) یدلیا ناسحاو مارکا ہلیس هسبالم

 راتس لوا ( یروع یلعرس یدلا هلن دعا ) یدلیت نداوهو تعدب لا

 روتسم ییوضعنالوا مزال یز س ہکمردہا اننودج هلاعتم یالوم بانج نالوا

 تافولخممیج قاز ر لوانب (هرمغدبق قز ر لعحم مل یذلا هل دج لا ) یدلیا
 یرضغ ك:ہدنک یقزر هکمردبا اتئودجس ہنیراترضح لالغاوذ ہللا نالوا
 یذلا هل دلا ) یدلبا ده ٭ 1 هاطعا تاذلاب کلہ یداگ هدد كنة

 نالوا دوجولا بجاوتاذ لو نب ( مال لاو ةولصلا هيلع دج تمانم یئلعج
 ةولصلا هيلع دمع تما ین ہلیمرکو ل ضف هکمردیا ات ودج هب هناش لج ی اعتی راب
 هداسدو نيد( تعصا ) هع هلل |یضر یدعو ماما یو ر ) یدل اندم ال لاو

 (هلن تاللا عصاو )مدلحابص هدلاح مميدلوا ندمالسلاو ةولصلا هيلع د تما
 ہدلاح ینیدلوا یکلم ك:۔راترضعت لاللاوذ هلل اذٰمہَوح یخد اسد لاعو

 وات زح یصحالر 4 سو او دج ره واهل وا (ہللدلاو) ید نا

 د قلواواو تظع ( هلل ةمظعلاو ) رد صوصخ هنراتمض> لازال

 ا تک تمظع ( هلل ءا ربکلاو )ردصوصخم ہترلترضح لالطاوذ یالوم
 راه دحاو هللا نالوا نیج۔ارا ۽ چرا قعا یتفصان رک هد زددح وتم

 هللا تردقو توف هلا هغلابم ید ( ترا )رد ردصوصخ هنیراتیضح
 نالوامویف رداقترمصنو هم ان( a هن . را رمضح لاودیب

 8اهحرد لاک (هلل لالٰحاو ) ردصوصخ هرات ضح دوح ولا بجاو ے نا

 تاد كرل > یاعتهللا نالوا مارک الاو لاللاود ایا ت الح

 یلاعت بجاو قحا نیط < ورک( هلل تورم او و هتد ادحو

 ناطاسااو ) ردصوصخ هشراترمضح یلامت هلل | نالوا ايشا عیج قلاخو
 ہللا ت اوو راهو ساز ںانج هءاغو رهقو ننطاس ( راهلا دح اولا هلل |

 فصن ٩



 4ک

 پاک نک ار ژ ردرومأم لک هحرکا نوا ناف الصا هتئاح

 نەر ( تیسناذا كبر رک ذاو) رولک هدنآرقو ردوللوا ظوحملعاف هدبساکو

 هک ات ردنوحا ققحے اذا هک یدلوا لصاح ندنسهلک اذا ) قلوار رقم نایسن
 | ا1۳ )روک هدشیدح هکردندانعمو هلوا رهاظ قرف هدننایم یلوم هلدرع
 ندت رب تروص ردتلوا هک ا وهس ضصعبو (انسنام انرکذو اٹلھجام

 أ | سارد هدنز هلبا هیهلا تایح ارب ز ردقو وهس ہدّقیةح هجرکا ردشاک

 رفغیل ) رولک ہدئآر فو یدلوا زاس:مم ہللا یف ندنرب یر یهو تروص ندنول
 نکلویدنلوا رک ذترفغ٭ ہدنبآوب ینا اوو كبد نم مد ام هللا ےل

 ||بوہاذاوا ثح ندنا ندتهج ي یدغلوا نیم هصوص2 ينذ نالوا قلعت

 ||( یلف یلص ناغیل هنا ) رولک مزالاط هل ست سایق ہکلباو زیدلک مزال توک
 رافغتسا هرکز ول ہدزسا اھمو یدنلف تداهش رد, قو هدر هک نی نعد

 ۲ لدعا ثحم ندنضو لدتالعهلکناو ذخا یرافغتسا رب سد یدناوا نع

 1 رد ههشاب كياو هوشد یزو ل ری رافغتسا مز ید هد راء ا هحرکا

 كناضءاو یوقو دج ہلثعب تایح هدتمایق ءول ید( روشنلا هلاو)كالذ عاف

 كا یعوجر عكرسو حرو بلق هداسد رادو هثءووم یرهاظ مسا كا یعوحر

 مما یاوب ارز ردقوا ع وجر ہی مع ندع٭ا ییاو و دنا زہ ینطاب ما

 ا یداد_.ع سپ ردلعس» ییسهفاک كنه سذطاب روماو یتسهماع كنهرهاظ روفا

 || رولک هدن آر قو( عاد نیف راعلاذما_,ة)هکر بدید نوک ردهدقح فقوم

 أ تذو هحکفو ( اوبا نا لبق مکسفنا ارب ساح) نمی ( نب دلا موب كلام)
 یھتبا لکد ہدکعلک هیسخو ردالاح لاح ےن راع کردے با

 هکم ردا دج۔ هب لادن هللا لوش نب ( یدها ارون یلق رونیذلا هللدج ا )

 | | ندرلنموم یس د ( نینمولانم ینلعجو )یدایارونم هلتبادبهر و یاد
 ۱|لهاو ( نیل :ضلانم لع لو ) یدلیاناسحااکب ساده ناعا ینعب یدلق

 | للا تهذا یذلا ههدج لا ) یدلتف ندرلزلوا هر زوا تلالض یب نعد لالض

 ا اهلبس هبیهلا تردق هکمردیا دج هترلترمضح لات هه ان (هنردب الطم

 هبایجر یخد ( هتجرب ارصبم راه ءاجو ) یدردبیک ینتاظ كن ہھک
 | موب لک اند لام (اریک اکلمو ادیدجاقلخ) ید روتکی جب رتسوکیزودنک

 ESS 8 وع يک تب 1 27۲

(1) 



> 
 ت ل ل

 ردیا دیلوت بولق نراعم هنطورش تك دپا دار كءروتک هرروص یرس لوا

 لالج هدصفا هجرک | ردراو لالجتو لامجرس هدنرب ره ته اک و صخان سہ

 لی لان قح ندنھج و رد هغ رزوا سکع هدلماک و نطاب لاج و رهاط

 راهظا یلاج هکرولوا ہاکی عب ردیا لا طباو راهظا ہلیس> بشم یراترضح
 هکرد وا نراوت ندمدآ عمو و ردیا سکعلاب هکرولوا اکو لاطبا ینلالجو

 نگیا هدحاو سن مدآ بویلبار وھظ هدلباق یلالجو لباه یلاج ك.دآ
 ردرهظع هنا رسی ربو هنایحرسیرب هکیدلبا روهظ نیټ نیست ندنآ
 دمہ انایحا یذلا هلل دا ) نالک ہی رزوا لاچرسو ردو ثیع و ی ەنشیا

 (نیتننااتییحاو نیتنااتماانی:ر) نالوا دراوهش رزوا لالج سو رید( اتنااام
 ردہلق ةتاما یدا رم هلیایرب كن هاماو سفن ءایحا یداهلب رب كنابحا هکر رید
 هدیز یبلف كااعو نموم مکه تن ردهدیز یمشو هدهیلق تهاحو رفاک ارز

 یب هیقا تاہح نعلدلوا رود یا 4 انحاو را الا درو ) ردهدم ینو

 ند رلکدتا نیس نرل یدنک یاورا میکتن یدلبا ناسحا

 كل نایحو ردتابح دارعندحورو ر ونلوا ےھف یسهبن یه یرادادعتسا

 هد تاشیط كحاورا ندو و .دےحراخ رک و هدچر 16 ست هرگ

 لراسو مالسلا ام42ع لئاربجو لیفارمسا حور الثم یدلوا رهاظ یتیدلو

 ردلیوپ ځد تا زجو تایلکو ردراو توافت هدنزارا هلا تی زجو تیلک
 زالوا یراسم مالسلاو هولصلا مهلع اہا حاو را هلا یدح حور ارز

 یک ینیدلوا هدهرخآ ًاشن رددر ہدسج یو ریرب ردهله>و ینا حور درو

 و رر اف نیش ما نا یت ردور نیا ورد یر و
 رولک هدن ارق تن یدلیا ریخت یهلا ید ہدناقوا!ضم؛ ےک ردیلوصو
 تفاضا هد لعق ینعب (هللاءاشب نا الا ًارغ كلذ لعاف یا ںی نلوس الو)

 ايلا عفا دے حول یھٰلا دو صدم ارز یدلسک چو نوک جاقرب نوعیدتا

 و اد.ع سد رد لا یر كنا هد لدم هکردوا دیربام لاعف ار ز یدیا داشرا

 رهظم ۵ ات ردمزال لا تیسز هقج لعف لواو کرک ضاح هداعفره

 ۸پ
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 ٭* ۱
 ۔۔ےسوسس ےہ سس سس ہیچ ےس ج ہو جو سچ سس ےس بیو ۰

 اقرف ندر یر ۳ اف و لیصفت هدو یھ! یدنلب ندو یئیدا وا

 عن کلرک یداک ندنعش كب ر یج مسا هک دلند تارح هیهبنره وب ہنشیا

 ی 2 نوساوا هطساولا ل رکو یک یو رنم هيف نخعنو نوسلوا تاذلاب

 هدیجراخ نيدو نوساوا هدیجراخ نیءلرکو نوسلوانکیا نینج درک و یک ||
 قاح یک مالسلا هيلع لیربج عن ه< رص عرد یر یذلوا هل ه>و یبا عن

 سپ نوا باق ءاسیحا یبکدش رم زن یرب و نوچیا مالسلاهبیلع یسپع
 تانیح لوا تایح ارز یداوا ندنلربق تایح ہدن ا تایح باق ءاحا

 ہدرم باق هدنوب سی رد هناحور ةناسنا تایح هبناتایحو هام ةبناویح
 یدلوا قلوا هدنز هرکصندقدلوا هدن ز سفنو قلوا هدنز هرکصذدقداوا

 لوایدلوا مبأت اکا یس ہٍناویح تایح بولو تایح هزان ناسنا ہلبلق یدنزو|آ

 یساضعا می نکردیا ملکت یتاسل زکلاب ب وا وا عیصنم ہلےیعص تاکلدز

 می هرس سدق ین رد نا دلا ی ےہ ترضح یتح یداےشاب هک وس

 یر ره ود دلا لامعتسا هد هل قلخام یزو یدابا ن یساضعا

 یخد نالوا فاضم هیح ارب ز یدنشیا ینمالک کرانا ایاوال | مخو یدلپ وس

 وشرق ین ز یزف نالوا عرضر هدکدتا مودق نرخ تالذکو ردب>

 هلعصف ناسا وند یبا اذه یکی کرد ر وکی سابا نف لوا هدنراکد رونک
 كنا نالوا زصاح هدار واو یدبا لکد هدیدح ماکت جد اذه ٠ یدلبوس

 یسهیلاک تافص و تارح تّوق كغخ ہنشیارابدلبا عت بودیشیا یئمالک
 ہسیاروناوا لاوئس یدنا ندنسازجا ی1 یدلوا یراس ہی هع رک ل وا

 روک دم ناب رس یدپا رک اذه عم ردە ك صفا یدالوا كراز۰اک ہن

 هلباقروک ذم نادر هکر دو باوجرهلوادواوم هنب رزوا یتروص یزاباب هل.
 یربو لاج یرب هکر دراو یتفص یکیا کالهاکسپ لکد هر وک هبااق ردهروک
 هد)اج تر وص ۸۶ص لوا هس ردیا نأب رس لاج تة صهر ها یخاف راهو ردیلالح

 تروص ہءطنذ لوا هسرولوایراس لالح تّوص هنس یینفرهو رولو اروصم

 یعمو ردیادلوت لماک ن دصقان دن وکه سیا رونلوا لاوئس رولکهدوجوهدل الح

 ياع ق ردراو نطاب لاچرس دف اش كصخالوا هکردوب باوجرد 4



E. (3 
 _  ایدلبا در ورک ی جور بویلبا ظاقبا هرکصذدک دنا ہناما هلبا مون ین

 عوجر نوا ازجو باسح ا وص توب هک و لاح (روشنلاەیلاو )
 ۵ هل رش ء ءاعد ون هر جالا تاک ) رد هن راترمض> یل ET هللا یا

 حر یە (اتاما اعدعب انایحا یذلاەلل دلا ( ەکردشقپا حرش هله>و و

 رھٹففو و > أف هرکصت دود ة ہو٠ 1اعدع روجبح ۲ اتاوما مع کو هدردام

 ندقایمدحا لاح نالوا ملا لبق سا یدلق هویخادحاو حور ےن

 یدنود هلاح نالوا هدقامذخا لاح نالوا ناار وب و یدزکب هلاح نالوا لوا

 روهط ندلع مع ادتا یتعی ردول یراکدید رد رظان هلک ع مانطب دتا

 هد ما نط: ٭ کی ید یدلوا قلوا رذاا لاثءا یرلیح راخ نیع هدنرلکدتا

 هليا هبناسذا تروص هنی رب رذلا لام ءا بولوا روصع هل اسذ | تروص ا تروص
 یدلو ییاععج نابح ایات یکی خیدلوب قاحور تایحامدقمو یدلبا مورخ

 زد مسج هسدا هلام یدیا هلی رط لثن یتایح هدلاح یت دلوا رذلا لاثم ارب ز

 یدبا حور اده عم یدر ولک هدرشب تروص ما هیلع لیرہسج مکت

 هکنوح یدزالوا معناه ہنس نا ورو ھہکام تروص یلثع ہللا هب شب تروصو

 رهاظ یتیاععج ہدالولادعب نعد ینیدلوا حسج ہلا یبراخ نیس ناسا

 بام یاسنامهو یاخمه دکندلوا دراو نیفلاخا نس>ا هلل الراهتف یدلوا

 هجرک | رایداوا ره ظم هتیقاخ تفص هلیرارشا ءو جاودزا نوا ارز

 ردرظان هفلخ le هیهلا ءاعسا ردیلاسعت هلل | هکر دیق.ةح قااخ نالواروم

 لعاف ی راخ نیءاو ردفوفوم ہ٭یراخ نیم یر وه AR او ماکحا یع)

 ل عاق هلاک وا بنک ندتنھح یی دلوا رھظ٭ هب یهلا مسا ینعی ردلباقو

 ہر ز وا قلوا قروص كننلاقو یدلو ا لاق ندته> ی لک تقيتح و

 يکنا ہددحاو نوک نکلو یدلوا مدآ ید اوح سب 2 قلع ام
 ا وا لصق دار ن ند دوجو ماعو تب ولوا لاجا یع عاةتجا و و دم

 هب + اعا تروص و یت اف ۱ قلخ رھا طم ل وا ق وک یب صفت برزو

 یدلو اد د ذاته یر و دذلتم یرب و یدلنہد اوح هه! اق تروص ومدآ

 ۱ هیس ا یو اخ د ۵ مهم "داردرب یسک ا هع یلایق هد رکاذ

GESسی ی و  

 + ینیدلوا ۴
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 ف رامم ۳ ید نافرع بارا یا ردمارح كالوس همرحان ید ییهاصوا

 هلا لعع “زب رج هدسدفارطا تاعطعمو 'قاطلس یارس بو راو هت رهش

 ندنرهاظ تروص بویلوا لخاد هناءطقم یارسنولخ نکلاو روش الوط
 ربسفت تیادب تاعطعهروسلئاواو را زا ربسذت یفورح رردبا لیوأنو ثحف

 سٍ و اس و بوناوا اکا هلیا ردو و 'ندنکیدلبا تاب هدف رش سپ

 مس و ندب راه قد سس ءاع“| سو هرلع هللا یلص لاعرعت ترضح

 هیج ول هدماهءون ع هت تودیا ناس :"یرار | یاب :هماک | اح ضعت و ردش مم

 هناش رم دامن یرکن هک ت ینعی عا هللانا فبطا یانعم (۸ )راد

 ینا ہدەی وا“ هنر بک لایت قع هک وا ( با الت م و
 وار و نارف لواو ردباک شع دریا هلاک هر تاک لوا یدیشعا دعو هن ةم ردنا

 ( نیقتملا یده )ردقوب ههبشو كش دنا (هسیف بیرال)ردناشلا یظع |
 باب زا ( بیغلاب نوسنموپ ییذلا ) ردك مسوک لو ی رذوط ہرلنانقاض

 هلع ہللا یلص ییطصاا ںیم یعیلرزوتک ق !دصِ ہنالوا ہدیشوپ کیون

 یدوجو كنادخ نایلوا ناامنه هرودنک بودا داععا هن راراسخا كا و

 یزاغنو ( ءولصلا نوھک!و )ررروتک ناعا هیابشا یکی وقو كنمایثو
 هرا ودنکو ( نوقغن مهانفز رامو ) رارالپ ۂرارداو طارش ینعب زار ردا

 نیذلاو) رار رب و ہقاقح“ا باہ راو ابرقاو لایعولها ندایشاز کک ناسا
 ناعاهبنسننابا هک اس ندنآرق هک ومن لها لوشو ( كلا لزناام نر

 یل او تاروت نا هرز وا ابن سا ندنسو (تالقنملزناامو) ررونک

 نیم ۳ واو ( نونفوب مدر الا و ) رارر ونک ناعا د هيه واع“ ب ہک

 قیدصت بولانا ةهشالوكشالب رودنکه نسهلوا كنرخ آزاد راد یئعی

 را رولوا میقم بواوا فوصوم هللا ص نالوار وب زم هک ورک لوا ( كناوا )

 ردرلتبان زر قاب رعوط ندنقب و كن : راراک درورپ ( مهبر ندیدهییع)

 ت واتر وق ندنرانچنز راه کشا رد راردب کرلناو( ن ویلا مه كاواو )

 17 1 ( میح لا نر ہللا مصب ) راثوا لصاو و لان هذي رل ءاةمالعا دصّقم

 یو یتاماام دعب یاحا یذلا هلن ا) ھن ہللا ضر( یتاملاذفیذخ |
 هکر د صوص هن رلترمضح لزب یادح لوشی دج رای دادج عوج



 ہہ سا شر ane یکم حب سا ےس و س کا ت گم

 ارز ردلکد مژالافو هسشنارذن ہتہصغ٭یعی )(نیع:رافکو هيض عم یفرذنہال)رواک

 ماماو ةغنحولاماماو ردولقیا تراک یک یترافکنيع اک او رداکد جس
 ثالام ماماو یقفاش ماما و ردرلشمرب واود هله> و ون هللا اهم جر دچا

 ثرافک قوا دقعنمو زالوا دقعنم نيع هلوقمو ہکردراشمید هلل ام هجر
 ماما «دارو و ردفوفوم هغلوا حت صا قوا مزال ثراذکارپز لک مزال

 قاغوا مدآرب (هکردندارو و ) ردقفاوم هذب رش ثیدح رهاظ یلوق كمظعا

 لیعع“ا ترضح مکه ردناسنا لدب نابرفارب ز مزالناب رف هسنارذ هلی ما
 هیهفن رش داروا نک ردشلوا للدپ طع حئذو دوھعم شد ههالساا هلع

 ینیدناوا ناب و طس هد وراقوت یک كنهرش "هروس ID) یدثلوا ع ورش

 بانج لك كنهعطقم قورح نالوا لزات هدف رشروس هک هله جو
 همالسلاام62ع نما رداو مدآ ترضح یرلت مطح هاش لح دوجوا بجاو :

 اسو هيلع یلاعت هلل | یلص ایفصالا ناهر و امالا ناطاس یدرویب ناسحاا [

 فورح نالوا هدش وا ەِأرفر وسا یٹیدنلرا ناسحا نیرخآو نیاوا مولعا

 ۳ هک رو تام فو رح وب وردتراشا هنمارکا ہي یدنکی لع كنهروک دم

 ةولصلا هبلع ثوبن بانج هلن هاش رع قح بانج رونلوالصاو هلنوبروناک | |
 تودیک هنفرط لی وتو یداوا فذاو هک هکردیهاارس رب ہدنشبب مالتسلاو 0

 روس لئاوارلیدم هديا فشک ی ةیع> ودیا ثے ندنثروص رلندیا لیوا

 کرک كلوش لاثعا قرانا لب ون قاهطقم ف ورح نالوا هدهفب رش
 راب اوہ دق دراو هپ ورق هلیاربس ند رشط بوراو ہناب یاطلس یارس (هسکرب) |[

 بودا ریس ندو رک هک لوا رارد ز٥ هک مرا ہیارسسول و بوردود ورک

 || اسم ندنس هس ہرانابدر 3 یهاشداپ یارس* رکصذ درک دارا تدوع [

 یدمروکی ئاطلو روی ز و رز نالوا هدننورد نکل ردا فی رءتیلکش یکیدلبا |
 ناطاسمرح ابد ات یخدرانلوا مرخو رواہ رلئاوا یارس زارسام رحم راوەن هدنآ | |

 یارمستولخ یخدروس لئاوا تافورحوب تالذکر ازم با فشک ههران یترارسا |[
 صوصخ همالسلا هيلع ماظع ءایدنا نمهلوا فقاو سکرهاکآ ردیهلا رسا[

 هدیفصو كئیش نالوا مرحمانیسلروک اریز رازلبا هدافا هسانایدا هدرلنابولوا |

 ك:هرحیک یی داوا مارح یسگروک هرلهرجان ی رح كياسنا الثم ردەرح انا ا

 هک فا صوا



۱: 

 : ك٤د نب.آ یخد هد رانا بوسلوا قالا هامدو جد راعد راسو رداعد

 هکر دکر ک كعدنيمآ توا هدتقو یکیدیا اعد ماما ) یدلوا ع ورشم

 ۲ راردہا راععتساو امد نوعا كا بو ناوا قاح کالم ترد ردفرح ترد

 || كا امد تعاج مهو ماما عه مرجال ید لوا میسقت نیءآو امد هکنوح

 ۱۲| تهاج وک ارز یدناوا نییعد كید نیما ہنعاج هکلب یدلوا عورشم

 ہار کف ردکر کن یءآ باعد اذهعم زالاق هک ك ج هيد نيمآر اهدا اعد یخد
 || ردو ییاوج لیست رد ( دا لان ر) تعاج هدک دید ( ہللا میس ماما)

 ۱ عج یقینا اس رالبقزکلا ناعقرءد هدج نل هللا ععس ید یسکیا هسخ ول

 | رهوراربد ندا هما د تا ی هک المورد نیمآہدنرخآ ندیااءدزکلار وردنا

 | یساعدورونغم هساواقفاوم هدروض> ءضوا هنرنمآ ل کا ار
 1 نوح ارد هلکنا تدابع ماوقو ردیکیرھ٭ كيدامع اعدو رولواباس٭

 ۲ ردندکلرنبا كما کرت ردرنبا یتدابع ءاعدالب س, یدلیند ( ةداسعلا ج)

 ۲۱ زابنو امد سان رکا ہحرکا هلوا نیءآو اعد اک انشا ہلئعامج هک اصوصخ

 دیدن یب هلعسب ہدفدناوا تئارق ( هاف ه روسو ) رازن ردن تاجاشو
 ۱ نیااعلابر هلن دلا تودپا مجد هنب زول نلا هداعد او ردک رک قهردشالوا

 ۱ ین آ اا۴ ضب ہج رکا ردزضفا ققوا ہی اف هروساماف ردیفا کک لود

 || ردسهنسج تعد كناماوا رب اکآ رد هل وبقم هنسح تعدب نکلورید ردتعدب
 : هکاب زاد ید تعد اک آ هد ملا یف سد ردپ راح ہن ر ز وا كلا نالا ىلاو

 اه دیا ٹلالد هیاده هک هبرهو زالوا تەد هدرمخ ارب ز رارید نیلماع ءا تنس

 ادا ز رده نآرق هکاصوصخ ردلهاج ندیا هریاک«هدناو ردعرش لوقم

 نسهیاپ ناطرش ندیا عنم ندناو رواوا نوزفا یرو ردقلوا هسزاوا تئارق
 ردراو عر هناطیش هدة ہد بوقوا ہد“ تبا اصوصخ رولو

 نایلوا مزال ہنی رزوا هک ردهلب وایخدرذنو ردهزلیالام ما ملا یرهاظ هح رکا

 رواوا 3 هک ندرذن هدههرذانو ردەطح تب رفاذھعم رداع ا یب ەلسف

 اولطبنالو)(یلاعت لاق ) ردکرک كما لاطبا یئآ ہرکصذدعو رش هلع وو
 جورخ ندنس هدهع هلرا يح یل مع ەکنوج ردسکل ره ید (ارب ز)( کا

 هد لدو ردمزال 2 وحر هساو اتص هن دا ورشرک او وک

 مسموم و



«۰۰۰ 

 یکقوشلها هلوادهاز هکلوشو رواوامو رحندشناق > هلرا دم هکلوشو
 هاا هرکه نل کا ردکعا تن تاع رب یض رگ ار زار واوا راک لها

 ضرع ید یسیکبا هکردهن قرف ك فرح لها هلدهاز س: رارید فن

 هکر دیا نظ بودیا قلمت هنثدابع ینعی ردقلعتم رددہاع لوشو ) ردضموآ[
 تداسعو ردقح یم اذهمم ردہاناہسن ییلاعت قحو رولوب تاج هلن دابعا |

 رلیدتیا مذو حرج یدیاعو دهاز یروتوا ندهدساف نونظ هل وهون ردهلیسو| ||
 هرافتفا قد رط هکلب وژزمشود هنوس.ظ هلو یدےیلوا مات هللاذفرعم رک
 كفراع هلیارظن ید راردیا ضب ون هقح یروماو رازقاب هلاعا بودیا لواسا [

 ردیر وتوا ندتب و ر قحی دوبعهدلالج او ماظعا یب یا هه | امناد هک هنلاحا [

 ۲54 ج4

 یکیدنیاقاخ ینآ یلاعت قح ارب ز ردلکد نوعا تعزذم بلح ندقح هسخ وبا[
 هدتهدخ توو f رک ی خد هدع نم یدع ۱ و باج ندا ہدےتف 2

 ید هسک قلعت هلععام ارز هوا هد دد ص كعا تعقذم بلج ندیدبس

  قلوا لوق ESتب رح هدفژوا لب ہر ندعحو ردهدت دوع ت رح 

 كراج هلل ا! تام هد رح ندنھجون رد لوف لا هسرولوادن هره ار زردقون | 6

 هرس سد (انالوہ تر طخ زمر )معاف میا ساہقاکا سد ی یریغ کرا ورابدیدا ا
 تەدح هداب نم 3 مش ه ل مدشهدنن مد شهدت ود ) موطظنم ) ردشمروہ

 مدشەدنا ۳ هکعازا داش نم##د وشداشد وش دازا هک هد ره دش رفا ارس 8

 هسغالوفو لوا لوف ااد ہلیارکفنو هعلاطم یبیاهرب قطذ وہ هتشیا ٭ 0

 هداروب ) نسهدیا نی راد بن امهلیصح بویلابج هیافیا ی دوبع ندیاقلمن ۱

 لکد جردنم یسەہبط هلک نما هد هدد سس دار وا ن٥ (ہرکصذد هذب رش ٗةےا گ

 فلک نیما یدنلوا الما اکربن ہدنمانخ یرعسفت هجرت ہفی رش هاف ہددسیا [

 ه رو صد امافروتووا E ہدنرخآ هكا *روسنوجک اردلکد ندنآرفیسهبیط 8

 كءالسلا هيلع لئاربج ہکلب روالوا كح هساوا شلزان رکاو زاملوا تباک |

 ہر وس ن وكنا ردندنارق نیم اد هلام ) ردشلوا تان هلیا ی

 نيدو زالوا كح توالوا انا ه رز وا تا هوا بوتکم ہدالوا تار

 |لدهثی رخآ نداندهآ ارز هلا قو یزماعد برا یع) ردکعد سا
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 قلخ ند ڪع هسیا ناطوشو سهردراو یسهلخادم كنا طش وسفن ارز

 اس سش مجسم عا

 قلخ ندنجر حورو باق رروناوا حرط هنهج هدنرخآ ںوجکنا رڈشٰلوا

 حارو بلاو نوعا رذاکر رووا لاخدا هنج هدیرخآ نوچکنا یک یییدناوا

 ار وصو ردہہصن ین د نج مع نوڪکنا ردراو تعبہطو سةن هکلب ردو

 هللا دذ رعم یرتا ك>و روبلق ار ز ردللکد دم ینیدلوا یورو باو

 ید ا رواوا ہدزگح ناو يح قالوا ندوب سپ ردءهدهاشمو نامباو
 ردشعا ایحا یورو باقو لتق یعیطو سه هلسس یناعا ہح رک | نموم

 ۳ وكنا زالوا لاله هالاح هکد هکردیک اهردزا ولشاب یدب لا ی اماف

 تاضار ردقو ہجر ا هنا حا است ےس یک رپ وج ا دب سہ باعا راکلاس

 لخاد ہ_ہلق هدلایدا دیحوت هب رھ فللاس ار ز را رکج فاش تادهاحو

 حوا لا هرم هدناذ دیحو فن صو لصاو هحور هدنافص دیحو هبن مو
 نارمح هدءچ "یداو و نارکسهدقشع مزب و ناب وپ ( هدانو ءارگگ هم قرد

 هفرف جو ٭ هو یرکس # هک ات رواوا ناغفارپ و نالان هدسدق نشلکو
 ہلّۃح هک لوا لدبم هنیکع ین ولتو # هسنطو یت رغو # هعرف لصاو #
 هکر ولوا ناطاعر رس ےھت هکلک هیدن مو و رولوا ہرکصٴذدانعمون یا

 ردکلسم راعشب یعاطقو یداو رایسب یساال پب و قب رط قوح قابقع

 شاوا ادغ هنموةلخ لالح كنهن هکلب شءرتسوکشاب ندا ردون تالا کد

 ن وےکنا ) ردشلاق هلی وش هدرببح هيدا بوبالوا سر لازم ہدارفگوب و

 ترجو) ردنرب> لالض اربز ردشلوا مخ هلیا لالض یرخآ كن هح اف روس

 هکر دوا همو هذه ترمح ردهحودنرب> یخدیرب و ههو هذه تريح یرب ردیکیآ
 بلط نیما الوا هکر دمزال ہکلاش نوخکنا هلک نکح ہیک هلو 4 ناسا
 ہلبا یسهنیعم بایسا هدعب ردي هللا یصقا دصءمو یلعا باطم هک هيلا
 ءاشا الاو هیلبا رذح ندلسکو رونف ہوا لازم لصاوو هدیالوخد ہنقی رط

 هکنوح ر ولو نارعه ند و بم تو کوا لصاح دوب ومو ژولاق هدفی رط

 بویمهدیا نربغ هج را ہت اغ كالاسره مرجال ردراو هفاسم لوط ہداوبون
 روا وب زآ لماک هداسند نوجکنا روشکد هقوذ لا طبیئاتندسفت لسک
 هلوایک قذاج بیبط هضبرع هک ردمزال قیفحدشحرب هناسنا اصوصخ

(f) 



\oiچک  
 و سس سس سس سم

 یرشلامچا)( رول هدنارق ) مک هتن ورد تا سن هی هبنره نالو ۱ قا

 هدأ هلن اعلا نومآمهقاعلا دوش جو 4 ااو( * هرح لاو 2 ہو< طاق

 صعءب ییدروتک هاسا كنابسا نکلو ردقح "هدز» ارب ز رد هل, وا و یخ ایلوا

 بحاص ارز ردشٌوا عنم نداشفا هدنفح یدنکیقآ ایاوا ہکرد راو روما

 ہرانا ہرانا ردیراناوا حج تان كنايل وا ردلکدرب یسِل ره هل ۱ تعد رس

 بوصخلارغ ( فرعاف ردرلساف هکردرلندبا یوعد كر كلذکو راربد ورم الم

 صف ناسذا دارفا عج هک ر ول وا مھف ندو ( نیلاضلاالو مھبلع

 دوجو ید قزر ۳ ز ردقو قدلو ۱ هلع جنم هدنرلارا ٥ رکصذدقدلو دوجو

 ون ہداوفو اصعا ضصضعب هدوزر سانلا نيد هج ر کا ردعبات 4 ی راخ

 ق وذ رم ره نکلو زیا جارخا ندتمعن دح ینآ توافتوب نکلو ردراو
 حزودو یهنو نا لامس ةو الاو ردشموا صالح ندصع دو> وو

 'ہیادعس هک ردراو یسایقشاو یسادعع كل سب رولک مز ال قلاف ل طعم
 ۱ كا ھٹاو ایلواواب دن یربخ هر بوصغم هرایعشاو مو> ص

 ف وصعم سو هیلع هللا یلص هللا لوسر ) نوع 2 )رد یراصنو دوها یرش

 | هدرانول خد هسوص قرف راسو ردرلدعا 7+ : ہلیایراصن یلاضو هلدوهب
 هک هلوا مولعم ) هو راو یک هدسو ہدنع را سو لرمشمو قفانم ردرالخاد

 اءلرکر دلو ہد د رزوا ا أ و ردیباد یش هدنلصا ی وضغ٭

 ۰ ن وسالوا رکو یکیلاشاو ناطرش نوساو ۱ یسهضراع تداعس هداسد

 كييزوتوا دوخاب و كیزوقط نعللالبف ناظیشارب ز یکیراذنو (لاجد)
 : ردرلهو رگ ندتجر هکر دراویاد بضع هرانون سد رد ٤ا تدا ع ھو هنس

 ردت اده یت اھت و لالض یرالاح تاد هکر دیط ۰ ۔اع وش هک هسک لوش

 هسد دلوا یهلا بوبح رک | روناو ادع ندا ہلوا لک مو زس ید

 1 تجرز نالوا هعطء نوم س سا ۽ )رواد ی تاع ۰ نو ید ای زس رو

 نمّومو ردقو یس4>ادماک | كلا طو سفن ارب ز ردلکد بوشم ہلبا بضغ
 هدنروص یکیدتیا لاسقتنا هلناسعا نکل رد طولخم ہلیابضغ یتجر كفساف

 اقل طم هنموم ندنهجو رد هاذ تجریرخآ هکر رد یضرام بضغاک |

 | رولنید بوضخهلبا یضراع بضغابو بضغ ہللا یف هکلب زاید ردپ وضغم

 ارز



 رفتم

 هه, این هيأ لدن قد هبنسه یر ودوم یونک ہدالوم ثءهدخ درع کر <

 (قزا) زا هطبارو هدارا حاصەبا ذا هنکلامو رولواەیام بندن دوص فرش

 4 رود هزلوا ردو تبعر یار دا نکا فاضم دعظع ناطاس هک ه درع لوش

 فراع هدنروص یکیدستیا لام لذہداع مرجال ردتیدوسع قد رط كتفرعع

 ردشلک ہدیا قافنا ین وبح هم وبحم قشاع ہکردکر کک كغنادوحو لذب

 ردتنح سکا هکر ب یئەب )(نوبحام اوففنتح ربلااولاثتنا )( یل اعت لاق)

 هلبار ظذ رولک هدوحو هژدوج و لدن ىلاعتەللا ہے9 ہکرو هلو صح ہللام قافنا

 دودعم ندعو یف هدنروص كنيداواو یکداوا هلع منم نس يدعا

 كلوا هژلوسراو هلل اعط: نم)(ںولک )هدلیزبنو دلو ضیفهلوشهو هدلوا

 ینعی)(نیحاصلاو ءادهشلاو نیشیدصااو نیربلا نم مهیلع ہللا منا نیذل مم

 (عهیلع تما ) هدنهازان هسک نالوا یىلصم هکردهباع منم هفلط تردون

 یدهم ( ندلوا لقعو ) هيلیا رطاخرد یرلنلوا هیلع عنم ہل هدرب یکیدید
 ہوا ناسحا یخداکا یکم اعنا نالوا ہرانا هک ان هیلیارطاخ ردیراناوا كد هتقو

 ندضوبف نالوا ناسا هکلب رداکد قوا ناسا توس سس دوصءهارب ز

 ردهثب رز وا ییوق كی نالف لو نال مکه تنر دقوا اطعا صاخ صو

 رک او زالوا علاب هاس هجردیب یو ه> کا ردرب هدذخ ًامو هدب رشم نع!

 كلو ہل یک زند ی اکا جد هساوا لا هب هج رد لوا هد هللا فروم

 هنس هبت ره یعرش كن رلدرضح هیلعو ادن ىلع هه اةاولص یسوم ترضح
 درم ید یدو٭ہو یدیای لةتسم یم یدرضح ه> رک | زمرا

 نام نا لع ك ءا لھ هنیاوا شعر ا ارز نمربا هنس 4>رد ہدنطاب ع

 ندالع كلا كعا تمدخهداتسا درک اشار ز یدزعد ) ## ادشر تاعام

 ید عا هلا اع یک یییدلوا راو لهاح هلآ لاعو ردوحا كعا دحا يع

 کشا عاجبا قرخ هکر دکرک كمعد ین هب لو ( سا )ردلک د یوا
 لوش رد هللا نە ره یکی ید لو ه>رکا ۵ ولوا ریس میطع ءاطخ

 چد ہسلوا رهاظو ناک كاک هپ یلوردرب یتقیقح كماهلاو یو ہکند هلهجو
 الاحو ردعطةنم هسدا توہن (قرع )رواوا شلوا یبالاو زالوا عفاو هلاکم

E3 ک 



* 
 ها هسناولد ردینک هناوند دجاو ردهدهلوا را خاین دجو ارب زرولوا

 هدست راردیا تکرح هلی راسن یدنک هسدا روعشو سح لها ردقوب ئ

 قرط عیج لصاحلا ردهلب وب یخد سهلها كلذ یلءءانب ردهرلع بوضغم
 هقلخ ردهقلخالاو هسداراو هقداص تدنرک | ردەقح یهجوت كنلها ہّقح
 یاد معاف ردلکد ہبعک قد رط هس ول ردیف رط ناتسکر یت رط ناف

 ہلیا تہادھ ہدیقم طارمص ندقلطم طارص ( مع تما نذلا طارص)

 ؛یدهمیرخآ و لوا لفعیلوایسهلج كرلناوا هيلع منم ارپ ز ردنراشا هیاعد
 سیلتم هلدوجو دوجو تعلخ هدنناش كلرلنو و یسیکیاو هکردنامزرخآ
 دارم ندهماعتمنردراش اوا منی هصاخ منو دماع تم یسهلج کل راناوا
 ار زردهیهلا کحو قداح دوصقم ندهصاخ تمو ماکحاو عیارش تم

 ردهروک هتطاب یرھاظ كن هنسنر هکر د هیس> 7 روصمعذ هلا جنربسع

 سب ردلصا نطاب ضیف سعی ردهرهاظ ندطاب هوا ری أت ردنکرشأتو
 ردضیفال هن قشاعو نطا ضذ هالو یعاوا عو دلرهاظ صف

 هن هسعل ول هنر ندرهاظ ضيفو هسذلود نطاب ضف بولوا سکعاماق

 هسد |نادقف قلخ نیلا نا دجو يح هکر دراش ید راذرام ) نوع 1 )ردضِفر

 ردر رض ەیلکلاب كا نادجو قلخو نادقف ىح ەد یسکعاماف زر و رر

 تفرعم ( ناذا بلقو ) رد هللا ةفرعم ىلصا دوصقم ندمودق ہلاعوباربز

 نوجا قح هکنوچ لکد نو ېا یوسامرطاوخو راکفا هسخو ردقولخم نووی
 هدنروصوب رولوا شا نادقف قح هسیلبا لاعا هداوسام یاو نالوا قرا

 لب وبهکرد ندبیسوب رواوارب ہدنلاھج یروب کناویح هلیایروب ینمی یاق كنا
 ماعنالاک كئلوا )(رولکیخد هدنآرق ) میکتن راردیا دع ندناویح یمدآ لهاج
 تاذلا ثیح نم ناوس.> هکردوب یرافدلوا لضا ءلرلناو(لضا ےہ لب
 داعم لقع نوا كنا ار ز ردلکد روم اء هلعءرشو رداوغشم هسیدقتو یبسد

 ہلا فیلکتو مرکم هلا لع هسداناسذا ردراو لاردا ہللا یف کلب ردڈوپ

 راقیح ندنیناسذ' ك جمل ینودو ردق كنرع باطخ سب ردکرادتمو فرش
 هل->و رلواو ردذٌاوا حور جعل ەنیرزوا صوصخ ندسفح ناسا ارز

 | رد اوا رداف هباربک تناما لجو اص هزع باطخ بولو مظع فرش

 << رکنو 1



 ۱ ماا ضیا الک )(رولکسرف)نوچکناردلکش یہ تماقتسا !ہرزوا

 | ندناسنا سنج ہکرکم یدقبا ادا ینبذیاک ینرما كنیلاعت هل اناسنا نەی )
 | لیا تراده ہیک“ طارص هدزاف ره 0 هلوا ےس ەلوقم صاوخ
 | کر دشلک هدنیدو ردلکد قلخ هسخوب ردیبک تماقتسا لوا ارب زردیا اعد
 ۱ اهنسز وشب الاو هنسكب یرع هسردیا تماقتسا هرز وا ید تماو رکا

 ۱ تمافتسا یدنباازوایت یبەنس ز ویشب ندنرسه ( تمارع هکنوج )ر واوا
 رد هنر زوا عرش نطابو رهاظ تماقتساو هتشدا یدلوا مولعم يتيدلوا

 هلع یس ترضحو ) جورخیدهم ) هلوا ماع هلی روسک هنس كى هکنوچ

 || رافکت ابق رخآ بودا دراوت تعاس طارشا هک دیک بودا لوزن مالساا
 | لب وط یر هلوا ندنماقتسا لها هک نمّوم لوش سد رواوا عاق هنر زوا
 ۶ م2 نیا وورد زاو تکرب هدنزع هس یتماقتسا ارز ر واوا

 8اصالخ ند ہ,ساح هنر زوا یت افتسا یاضتقم هدقدپ وق ردو« یدنک

 ردکعد یرغوط صقتسم ارب زر ولوا ردف ملاع هد-ح لصو ی زمہ ب ولوا

 هتک نالوا تسار ہدنہد یک یو دیک د تسار هل رم هےاوا تشار ر دقن قراو

 | تدحو تروصو رولوا صالخ ندخزارب و رد, هک یک قرا یرعوط هّمح جد

 | |هدتماعتسا زود ارب ز ردیا هیحوت هیاق نزوبهدزامن یلصم ہلغلوا هک قح

 : ردقو تماقتسا هر وکدهجو هداوصو عاص کلب رد هداب ز ندلوصو عاص

 | هواوي هل ارجا ینمکح كيهنو صا رولوا هدنید قایرغوط لصا لا
 أ کلب ردقوت راستعااک | رولوا هدنروص هک كلب رکا لوشو ردیوتع» صا

 | خاص هدفاوط یب ہبعک ( یجاح الثم )ردہدنمکح قلب رغوط كلي رک | هک
 [اردندکلب رکا ہا دنیا زاغ یزودوناماف ردن دلی رغوط یکدنود هلوصو

 | ارد ہے رزوا رها سما كفاوطو نطاب یما یسیاصا عضو ءلزا باری ز
 ٠ 'لالفا رعس هکنوح ردک د 2 امد یودتارود ) کر وص ٌهنئاطو )

 لا مج یسەفلاط هینولج ند هیفوص فئاوطو روارا مامت یخدرود هلوا ما
 | تکرح ارز وابد ا افتک یاو ونعم تمرح کراتا رانا نطاب صا

۱ 

 ۳9 ۔.ھالاو دعا لم 4 هڪ درولو گو و دحو نالوا لسا س ۲ د ردلکد رداق

 ارجا یا ہلبا د وتد وو تو کرد هکر دقوح تارو ط هده روص



 الع بولوا دولوم هنیر ژ وا هیلصا ترطق هک هسک لوش س: رولاق هدلوب
 زالاق هدقب رط ةتسااهلوا نورعمو قفوم هب ولطف بایساو نوص» ندشآوعو
 ردیدتهم هل ا هقاطم هیلصا تباده ہر کا ار ز رولوا یدنهم ہلزنم ےک

EE 3تاده نکل و ردلاد ک١ (ٰیآ) مسد طارص یلع فر نا  

 ےس رکاذہ یل ءان رولئد لالض هتادهلوا ددل وا هعرمش ٴہدیقم ةیعرفا|
 (نوعکنا ) یدعلوا اطعا ربےاماف ی دنلوا اطعا داشراو تیاده ه دش یک

 ریز یدلوا(دراو)(رابکمهیلع تناامو )(یدلذید )(؟یش رمالانە کل سبا)ا |
 راج ےک ردفلاخح هت کح یئاواربجو زاغلؤاربج هدن رح ینیدلوا دعتسم یک

 بول وا یدادنساناسناهدازا لراج ارز نموا رج ہر زوا قاوا ناسنا

 ارادت هللا هنسذ جر اح ندےن ولط» یدنک سد ردشعا اعدتسا تیراچخ

 کز ولوا هاکر دراو یلاع دادعتسا كب ھنسک لوش اماق و یک ته ق وا

 ناک قاق ندماجرب جج اکا هکردوا بلاغ دادعتساو رولوا لماک ندنداتسا
 یخدلوا یکی صالوا نیکسن یترارح هنب بودیا شون امان یلامر هکلب
 لصاو نطو ز ونه ارز زعا فوئو هداروا بود ا ثعمانو هر دہن حر مو

 هتشیا ردفوب تباھن هت ریس كيرس خد هدننروص ٰىلضو و ردشثوا

 یتکلعكمطعا ناطاس ه> رک الثمردو یراکدید زالوا تءاهذ ههالاین رنس| [

 لاوحا هلبا اناعرو هغاتخحم نوش موب رهن نکلو ردهدیعم یدود خو دودا ا
 ردوب یلاح كنهفیلخره س: زالوا ماع هنلاقتنا ندابند هکر دراو یسهعونسم |
 هلبا یقرت فراع نالوا لصاو رهو ردلکد یهت»یلعهکردع-او یلاعقحوا |
 هکردههللا ةفرعم تبادهلصا یدعاردشعا هیصوت لبا هللادفرعهو شک | |

 لعاو ( معاف )( الع یندزبر لقو )(لاقاک ) ردهدعلوا دی نم ہظےل رھپ
 ط ارقا هد هئساره کر ەےیلادثعا تما سا دار ندتماشسا( اذدعب ) 8

 ناثلوا رک ذ هلا رداضر و ملس هک بفح طارص و ردرذح ندطد رهثوا ق

 ہلعلوا ىلتب وعص قلوا هنن رزوا لادتعا ہد ہنسئر ھو ردلکدیلاخ ندتءاقتساا [

 دروس ینعیراید ر وب دوش هروس ییتسش و ہیلع هلل لص هلا لوس ر ) |

 هروسلوا ار زیدلوا بیس هنسمرغآ هل ای لب رادیطو یدابارپ یس دوها |

 | یني دلوا روم هسلا ناسا ردشلوا ( دراو)(ت ضا اک م تام را( هد /
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۰ 

 راکفا نکلو بواوا ید ءا رکاو رواوا ہلطاب یاکرح كحراوحو اضعا

 یرادعم یلقروض>یت <! زواوا هروک ؟ اکا ید د رولو. هسا قوح یرطاوخو

 هکر کمر دش لوا ماو هتي رزوا تلفغ اریز رواوا دود رم یمادعام روناوا لوہق
 ہزجرب ندنرپ ره كتءاج ارب زر ړل ولص ناداق هلیاتعاجج هکه لوا میش ہداروا
 هبهصخان ءازحاو رولوا همان هوا جس ونلوا عج یسهلج هساوا 8 ةولص

 ( تعا ث ماغم نداروب و ) رواوا ثعاب ہنتولص لو,ق كنسەلج بودیا تءاقش

 زو هتي رز وا هزانج هکیداوا دراو ہدعرش نوعکنا یدلوا مولع» یودیاهب
 مو لها ددع قرق ارب ز هلو یراب ددع قرق دوخا و ہوا طاح نمّوم

 لعفلا هدهزانح رکاو رد لوبد یتعافش هسیا كریلو ردن یر لورب

 هکردن دماغهوب ۳۲ دا شد او یو ارز زولوا ولوو ید ہهسروللول لو

 عقاو بیغعرب هن زاگ ہزانحو یدنلوا ان رآ ەراڵە نوعا هواص هوعدو رلعماج

 ترفغم ب٥س هتعاج نالوا راج هسدا ندسار ء الص هزانح ار ز یدلوا

 جد هدنروص یکبا رس ه راردیا ت نعافشوامد هدیه راس ےک تعاجالاو رولوا

 انلەجاو هغ ا ا نسح لھا نم انلعجا مالا ) ردل کد لاخ ند هداف

 (ذحاذاا مر حب ادومقو اماسیق كب نونیعتسب و ادوهش كنودہعب نذلانء
 نیاد» ارز ز یدلیق فاض. ههح یاده هدارول ) مسا طارصلااتدها )

 هلل الور 9 دیآ ) میت بیم طارص یی لا یدهت) (رددقح) ھّملطم

 هقلخ و ردمح .Aa ہلح هللا لوسر ار ز ٌ تدسذ هرس و ەےلع هللا یلص

 ءلومکم يح نوزمؤیال کي روالف ( نوچ کنا)ردکق اتم هدر ند
 ۳ ا بصن ع اح ییالسلاو ءولصا |هیلع ل لوسر (ہدنصن ) من ی رضس ایف

 او مالسااو هواصاا ہیلع ل وسر ارب ز یدلبق یمکح حا کح > یلراو

 یخد یہکح ك ال او هولص !اهیلع لوسر ثراو هتشوا رد ہللا یاب و هدا

 توپ ار د ردا تنادهو داش رااهفح ل یاس هردو
 ید نعیعحو ردماکحا ءالعندلب وس یآ اص دشصیه ثر> ند

 ابدوب نس: ا نرو ٽر .ص تروتک هو یا کر کانپ قو

 زالوا ذاتسا مش ن کلو رددت یئکواب٭* ی کدکردتراء« نددرکاشو ذاتسا

 انس ی رها راو ڈرگ رخ هک ت7 ردیا ذخا ردق یتیلباق هکلب|
 ست RTO درس بومی روی صور



 بولفم هکلب رد_اکد یتفص كنالوا لالا بااغ یخد هدن روصوت هتسوک
 هند کی دنک هثسنر هفیقط اینو ردقو راس تعا هسیااک | ردیناش لاغا
 ددسعت هدنروصو رد هددسحاونیع هکددرب یلجت ار زرولوا یکش لوا نح
 ےالذ عاف لکد قرذلها رواہ عج لها یو نکل ردوو راّتعا هک

 (نیعتسن كاباو دبعن كابا )ہد: حیا زاغ یرپ هح هکردلژاه ماقمرب ماقم و و )
 زغا تبافک یکیدلی وس كناسنا ارپ ز ردراشلوا طقاس هضرا هج و هدنلحا
 كن دن ک هکردوب لاح لواو ردکر ک یخد لاح هدنیاق كی صم هکلب

 تا 2 عضاو ار, ز ها طاخ یر دوبع هلتسا رو ها هد یی دوب

 هک رارہد قاقح دیحوتاک | هکر دکر ک ی وڈ دیحوتو زالوا مع ہدر و ا رمکو

 نوع هسلوا جان هتاعا هددامرب و زالوا لرش الصا ہر اص لدیح ون ول

 هرهاط باسا بوشود هراکفاو رطاوخ ردنا بلط 7 ۷ یر باب قرمرصنو

 'ہقیقخا یف یتواعم ەنیربرپ كنا ناو زا تاغالاو لزم ہیاوسام باوبا ندنزو

 اقاحخ ارز لکدیواعم هةلخ كَءاَخ هسخو رد یتواسعم هح كعح

 ایسا ریدق ندیلاعت ی رک اک ل وش رکو زو فیصو رحاموه ثیح نم
 نالوا فاو هیانهءو س زالوا رداق هتاعا ردق ہرذ هسلوا رادقا ندنز وہ

 كنغیدنلوا یهنو منع ندنانتما هد هدام رهو زا نازتماهدتاع یو دتا قراع

 آوا هک [ ندحرک اردغیدلوا رادربخ ندفحو یاهكناسنا لیصا

 هدار وب س: ید زید ردغ وہ بودیا تفا_ضا ییهنسنرب هندوجو یدنک
 ارب ز ردینیم هنیرزوا تافص جرد لاعفا دیحو یدک مزال لاعفا دیحوت

 ہلیا فوصوء جد تاغصو زالو تناعا هدسجراخ هساوا تردق تفص

 3 اروهظو دحاو یسہلج هکرد ہدےحاو نیع لوش تاذو ردناد گرند

 هفح كيلق رکا هلیارظن هکبلق هساراو كت دوبع رکا یدےیا )ردددعتم
 ردبا دایقناو ہدج“۔ خد كحراوجو اضعا عج ینعی اهبف هسیدتیا ہد“

AREشوش كلاح ندزوی رھالاو قداص ہداوےءد؟یکبد تا ید  

 اذه عمردراو یخد ہدےقفاش هسیا ناسا نسرولاق ہلدر ناسا ارز رواوا

 یب ەنسن نایلوا ہدےہلق هکنوح ردہناجرت ك_ءاق ناسل اربز ردلکد ربتعم

 هسی ول یداهتع" هدباق یک زاغ هکیدنلوا م ۳5 ندنوا ور واوا بذاک هاب وس
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 هد کالم روضجو هدة> روضح هلب ها نی هی ړع نفیدلوا رداق هنافاکمو
 کت المو اضرا یب ی اسەذ هللا هکلب زم لا تعاضا ینسافناو زیا بدا ءلرت
 هسلوا یل ہلباالب رب و رو اوب ہدلعفو لوف كج هدیا روربم "یی هظفح

 ۱ ار درا هصرایعم هوح هس ول رولو رحا باسح رغل و رإص بولد هلل انا

 1 رولو نس ارج جا نالوا عبا هراطیش سنو ردندنا طرشو سةن هضراعم

 ناسنا ارز ردهام یاضتفم 6راللافت تیدوع ا لاراو دیعنلابا )

 ||ردعض اوت هةحیبجوم «ارمصانعسپ ردربق> یش هسیاباوت ردقولخ ندبارت
 هف> لاکو نکلو ردالهتساو رانا ہللالاک یج وم كن ولع حور هچرکا
 ۲ .د.ء اذه یلعماش ردم ولعم ندتواضا هدناذ یدنک یور 2 ےک ردفاضم

 || ما اپ ز نوسوا هراکوک یشاب لالا یف هکر کردی راسکناو تلذ نالق

 | اهلا لاک ةقیقحو ةلاصا هک ردو زمکیدیب یفاضا ما زالوا یوعد هلی یفاضا
 ۲ اارب ز ردراو تراشا هب رەلیا تناعتساو ہدبع هلبا تدوبع هدیو و ردکت ی اھت

 دارا ہلیا مججو رد یل اعت ہللا نیم هکردند یلاعت هل | تبانعو نددہع هاعتسا
 | ید هرانموهواسکردب رلکدید كب مشت یسک وا )رور هل جو یا "ا
 یاعد هلع وةر ترهاظء هک ات ید اق كر رم هب هنگ کب ااو تدا ع

 یسرککیا ) ردشملوا یھت نبصیصخت هندنکی اعد ن وجکنا هلوا یاسم
 هد هبهج ندنا كا ءرحر رهارب زردنراشا هدسارحا كن ەپ تازا دم. طل

 | ابا هقح هرو لاح نوقرهو وضعرم ند ردوا تا و
 ا دلرصبو ردکعشا ی باطخ ی اک كم” الثم ردواۃا باط ینا اک ندّفحو

 ینیدلوا لش رانا یاش كنرمصب و ردکمروک ین ناک یہی ا رانا لاح
 هب سلا هقا طلا ردےق ید ییاعسم ندزو و و لاردا نع اھحو ینام“ا

 ۲یتا.تساو ندابعو ہلوا موهفم هروک اک | ید زراو رد هنیاعمو هدهاشم

 درفو بحاو یدوح و هکر دّقح قیفج دوبعم ارز یتا صمت هو>

 ۱ ىج اوس: ردوو یرظاو كيرش هدنناعفاو هدننافصو ہدنناذ هکر ددحاو

 ردباج نيدو لرش اضع كا بلط تناعا ندناو للذت هک بوب وق

 رواک مزال و رفرسهب یر ندقح ارب ز رلیدید هیلوا یخ ہدمالس ن وجکنا

 ص ابنحا ہرھاظ هدرهظم تروص هک لوا فشاکم ققراع هدابز کرک

(٩ 

 || درد
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 ینیدنلوا حرط هدو رفران ہکه لاح توق كمالسلا ہیلع میہاربا ترضح )
 كا تن واسعماکا مالسلاەےیلعنیما لب ريج ) نکردسیکہرزوا اوه هدنفو
 رایدید(هلل ایس>)بودیاضارعا ندنا مالسلا هيلع هاربا قحلوا د ددص

 مالسلا هلع سنو ترضح ( تورعا بحاصک نکن الو )رولک هدنآرقو
 رلیداوا یل هوا املا وح نط) لر رهص مدع بورا روهط) ندنهوق

 یدالوا یھت ند هل ینتماو یہا هلربص سو ےہاع هلل یلص هلل الوسر ئے و

 سنویو یدہا ہلیوش مالسلا ہیلع ربمخن) طول ہک شود هنرغآ كسکرهاماف
 ریو هک اح كعد هلی و هکلب هد یدلشا هلیوش مالساا ہیلع ربمغب

 نوا بدا ماعد هما توب بانج یتحرد هللا لوسرو یاعت ہللا کاج لوا

 هرزوا كارتشا اینا عبج هدو قعد( مت, سنوي یلع ینول طفل )هکر اید روپ
 لھ وجو یریغ هچرکا ردقود یرلقرف ندرارب یرب هدصوصخوب هکر د

 ىلع مهضعب اثاضف لسرا التر ) رولک هدنارف مکت ردشلوا عفاو لضافت
 قال هنیرللاع ناشو هیلیا مظعت هیایلواوا ین هکر دمزال ہنما سب( ضعب

 هبا دعا نیب تح ردیا لولح هللا بضحت ہنساجم الاو هیقیا ملکت هلهجو نایلوا
 ید یادم رلنا ارز هيلا 217: ندئارح اسم نالوا عقاو مع هلل | یر

 هدزعح یا۴ در کاش سب ردرلشع ا ذخا ندرلنا ی درلناوا رخأتم هکر د

 لالا هو .هحو هسکد را مهد ینعم ندردشول یدعا ردندنارفک ہدكللوسدب

 ندالب نالوا هدالیتا رادو رد التارا د لاعو ارز هلی !توکتح ەکدلی ردن

 هللا ار زر ر د باذخ او كالدو تال رنو مارج یخد یربک ]كنالب وزالوا ی اخ

 ہغلاب مکح یتالماسعم نالوا ہدنقح ل ولع كکلامو رد نردلا موی كلام لی اعت
 ترح او اتدهرلفراع ره« و(شکاد نیفراع)ا ةءايق) ند سول وردینم هنس رزوا

 ,تللاح ہداوقنو ع روو ہلیانزو یکیدنک نکب اراو عرش نالوا یه | ناٴریم
 هیسا ادرف كرد | لاین هاو را ہلا هسا ردهل هحود

 د,ع قح جد قسلوا تعافش نە جدو نسروآو وو هسک رپ

 |زجو كلام ہنرخآو اد كنيلاهتهل هک هک لوشو ردهدماق یییدارا

 هک ااو لپ
 ر
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 ق رفو سا قد رف نوحلنا ) رواوا لامالام هلکنا تنج هک رد هدلاج
 ہللا دنع علا ردمولعم هنبایرا هکرداو لرصافت هداروب و یدلروم( رتهسلا
 موب ن و چکا ردتهایق و رهکرد ازجموب نیدلاموب (نیدلاموب كلام ) ی
 تازاع ارشو ار توسالوا لاوس كی كى لر ل ۶۱ ارز یداشد باسح

 دع جد هداندار زروناوا قالطا ید هاد مانا ند مون ورونارا تاواکەو

 ارالد و بد ؛اصه نالوا عقا و ید رداکد اځ ندنازاح هرزوا یسدےف لاءقا

 مکحار ید کيابیص یتحردوذ تارافک هکردندنس هلوقم هیهآ | تاب وقع
 اکندرلفاشوا ی هل رد دود ترا افك یرال تا نالوا هلا یو ابو تر رشا

 رواوا عفاو برضو تہذاو یدمعت ہلھحو یرغاو هل وح هناوب >ایو هناا

 لا ایز ززا رخ ًانهرخآو ردا ہذخاوم هدابند یرانآ یلاعت هللا هدولب ام لوا

 یل اعت هل | سا ردقفوب هذخاوم هدنرخآ نوعا یرلفدلوا فاکم ہرلناوا

 ہرا تاناورح خا ردیا تافاک« بودہا هلءاعم جد هرلنا ندنع“ا لدع

 ندمرح یل ات هل | ہکیدناوا عھد ندنوا ویک یخبدلوا عداو هل اف صاصق

 نا برذعب هر ەسک نالو ۱ یر  Eہأ را نوا تاحرد عفر ) یسالتا

 جاو شا روت ما ی کا ہانک کی 1 مالسلا 7 ع ی ترضح

 ردشملوا داھشذسا هل بس اش ضرف ك دسیناز رب رپ د لیمارا
 هرکصذ دو دلوانادنز سبح هسی د هدرصءهداناوا مال لا ہیلع قس یامام)

 رداصندن دنک یییدلوا نوک هرس یب نوا بواوا معیجد هنس شا

 رداعدتسا ییسا اعلوار ؟ذ هدندزع هدر هه زا ند هکردیا هلی یبس لوقرب نالوا

 ار ز ردل مت كا بلطەلسذ ند اوسامواکا هاند باوا ۾ هسا ساز صاوخ

 یدتک كام ة ايشا مالسلا هيلع طول ترضحو ) ردراو نایس ي قح هديا

 هلم 2 قلوارجاع ندنمفد هدیرافدلوا ہدنددص ضرعت هنن رار اسم

 یدلہا باطدیدش نکر كجدیا دانثساو اجت بود ( دیدش نکر ی ا یواوا )

 نكر ہدنقوف كنيل امت هللا اذهمم
 بک راب دانا هنا هماع»و و سو هلع هلن یلص هللا لوسر )ود یدا لر

 نک او ردیلامت هلل | سرددمو نیعم گر ید ھ هح نک و ز ردماقم بعص

 كعا داعما هقح سد ید عو دیدش

 ہلبارظذ راشاب_هکعا بلط نی« هعسب ںوشود ایا هدال_نا تقوا



 تلخو تددوع هکرد هلن | بیبح مهو هل هللا لیلحم ھو ۹ دم ع ھو هلع

 هساا ایلنا راس نجرلالیلخ مالسلا هلع ےھاربا i الج سا یتیحتو

 ردند هسیهل | ةصاخ تجر قاوا قح بوبح یدسعا رد 7 لیلخ

 ردرھطت ندب وذ ميج ہکردقلوا باوت ) هلججزا ردقوچ تیب وبحم بابساو
 یلاعد هللا هک هسروشلوا لاوس زا مدق عضو هب رق طاس ھے ثرلم ارز

 هل دردو رلبیصء ردقو ہنی نکردیا فصو ہلیا م>رو نجر یاد یدنک

 هلبتجر یداو ملاع ی اعت هللا هکر دوب باوج ردیتروص بضغ هکر دشا البم
 ےل ازم یقلعتاماف رد هی ها قر هسچرک ید بصعس) ردشعا قلخ

 ردهانک ېچ وم ا زی ق واءت بضع هد لوا بجوم ندبع فرط ەد

 مزال قلوا بذسعم ا دساوا ترافکون رکا رد ولد ترافک ههورکم
 تار یوم هداسندهک ردناحرد تعهور باس الا دوخا یدرواک

 یر هعن نوجکنا ردندلربقو یساالب و بئاصم كناءلوا لکو ایدناو ردیسح
 لصوم هلاک هجرد الب سراب دلوا ییتبم لهجو یربغیخد یز هکنو دیهش
 جر هدنروص بغ هموم یع) یدلوا ال راد ابد ندزو وہ یدلوا

 اندلا ( هکر دن اهو هنا یدلوا بصع هدنروص تجر رذاکو یدلوا

 هدرضا او عاجواتب رشب مکحو ردشلوا دراو( ر ذاک]ا' تیح >و نمولا ن ۰ ےہ”

 رد هرز ردعلسد دّء> یئعیردملاس ی و لد 5ک هحرکاردہا ۷ وا ۱ مشا

 هرو- :کیذاو 1ان ید یھ |!یسو ردفقاو ردوو اضفارپ ز ردقون یضارعا

 یه ی ت6 تطح هدر لوشو رددرګ ع و laa لوشزە

 رو هتلوا قرع نس ناه زالوا مر نداسد ناس ردہا قارعا,

 ید اراو یدوج, ران هچرکا یدکأب هددو رکران ہکی ک مالسااهبلعمییهاربا )

 باس ہ صا خ هدر 5 یسالتا ایا ری واک هکیداوا مولعم ندوب م داف (

 قی رود تم هرصف نالوا هدر وجح كيو ردالب ردناالب یک دکح هکر زاذڈوا

 دیهآ ا ا کح رکود ہدلالح ٠ هّص, 9 رفاکو ز زعا قلعت EES یک رار د

 ةو نعوم ہوا یم هر. <S كنا خزود هک اب رو <| اصتفا یهضبف لوا

 ےس ےہ

 ل ت سسس سس

 هللا یلص هللا لوسر هکر ايد د ندارو ردلکد هلل ول هسدا مس>رو نر مساو

۱ 



iE} 

 TET دال ےہ عقد او ز رد نوجیا ہالنما یٹیدنلوا لو ار

 داو ایلک هسلا ول ر ول وا لطم 1 زالوا نکم ق٤ وا ارحا ندر اتش

 زی وس لد هتمابق یهآ ارو می ( هرون متد هللاو رواک ہدنآرقو ) ردداسفاو

 ردیقاب ۓدەتءایق ید داهج نوهکنار ولاق بولوا رادهل دش عرش غار

 هدمالسلا هیلعیسع نامز و ردبا روهظ بس لرظتم یدهم هدءدرخآو

 ندقزر عولا ید رفاک یماضت» كج ر و و زالاق یربغ ندنداهش له

 ر وما یرامد ہجرکاردقوی رح هدهعساو تجر ارز رد-هلوا قو زرع

 رد قوب بنصا ہرانا ندنرخآ هکندانعم ل وش ردا س هر وک هبهبویند
 ارب ز ردعنام رذک نکلو رازغیا عطف یدیما بوقا هیهلءاش تجر هحرکا

 نم وم هکردراشعد هکلبو ردلکد هلب ول هسیا یصاع نمّوم ) ردلکدروُدغم

 قی ص عم هساشا بواب ینغیدلوا تپصعم كتهنسن یکردلشا ہدنلاح تبصعم

 رب ز هلوا نیدلاب یزهتسمو رکنم و رصم هکر کم رولواشاوا طول هلتعاط
 زالوا لالح ہنس مارح ارب زرولوارفاک نالوا یصاع ہلیداقتعا یتاوا لالح

 هدننروص نمّوم هدراصعا وہ هحرک ا ردرفک كیا داقتعا لال> ارح و
 ر داکد هلب ہربغص هدند؛ع كلا ہیک ترصءمو ردیس هلو غم لسیزنک | ےل کا
 هدابد هللاءا ہحاو ) ردراو ی ام ندنهحره كنيلاعن ليا هصاے نموم س

 کو ید ہدیقان من نالوا 7 ہلعاوا زنم هدساف ذ هلا هه اء ا

 'كوحر 8 ه کس ردصوصے هرانء وم ر نکلا قا عن هک ٴ نک مزال یق اوا

 ہرا نم وم هدنرخآ تجر نالوا موهم ند: ¢ و قد رد یک

 ددور یذلا كمن و و رد هجرد زو هد دع ییسح ءاعسا هکر دص یگ

 ردل اشثماو ت نام نالوک ام هرکصتدنا تاحوکیم * رکصادنا رده الا

 سکر ھه دج رکا رارید تافص من همت راسو ت اد من هيه ھل ۱۱ تب ورو
 اب لماعا یول هک زالوا ەدە وہ و نیراک دب رھ

 ةر ور یە یدلنید (مکیر نورمس م 1( ہروک زوم دءام ندتهج ون ردهروک

 دوو ردهیآا هم دا تیر رو0 یقبلعت يدور تک

 ند محراا د.٤ جدول و ند نجرا د.۶ یگ ۱ هللاد ۰ هکیدزلوا مھف

 ردےلماش هیاعسا “ہل یموھھڈم ےھو لاد ہناذمہ لالج مسا ار زردفرشا||



 هلام“ یا ey A لوا س ندزو لم کد شر هدا ی 1۳ ألذ ٤

 ام لا ا مس نو ردەرژوا لاحوب ماعالاحو روآوا| |

 کتاب احور ہخ رکا ردشلوا یک كنطو هژدلوا لدوجو 1 رام كنس رصانعوا [

 نوچکناردند ا لاع هکلب لکد ندقلخ لاع حور ارب ز نس هدتب رغ هروک |[

 ع ہت رغو هسذد le تد د جو هب لیصا نطوو هسدق ع یس حەہر

 ار ز رد دنماکحا دس مع دقت ہلا عاتمو لامو ناغاخو یجب وغاب وس و

 تلخ لها ۰ 'یھذ نوجکنا ردفاضم دود یک تا دوج وه ر 8 هد داګ ا ید :

 لاو زالوا E یدو بصع لام دم ھکح . نموم هدااو > ۴
٦ 

۳۳ ۹ 

 نر
 ں و رر تم ت ےک ا = ۳۳۳

 ناوک الالو او ردلوا لع نوکم اقم اکا هکردلزانء ناذلوا عط لد لوا لةع
 ردیسدنالطفرظ هکرولوا لح صن ؟لدوجوبکر رخ اک درا هموب و رارب د

 رو یسارو فرط ار ز رد یسنارو قرط هکر ولاق یرخآ فصنو
 بودیاریس ہلبا ظ.ست رعس ندماقمول سم ردجانح هاتو ید ندنآ هکر دیفابفا

 هلن رس ہیەیدحا ثاذ بودیا رذک ید یتافص و ام“ لاع ینعی یتو رج ملا

 تولوا صالخ هیلکلاب نددوہو ٹافا ضا ٥ رکصذد ه زن ره ول وردہا ت 1 ۹

 |فاضم دوو قا دوجو بولوا فرو در کال و شود هفالطا اغ

 4 هج ہلا ندلیضفتو همتا ن نموم یا ر)ر را وص ہدنحا وص ی 1 قاا

 یطرفم برف نکلو ردق وب با هت ود درک | كدلب ن ؟ودیا 4 باخ

 زکر وک نونکیدتا لوخد هرازو رک یکءاوه ز اما ٤ اردا ندنغیدلوا

 تانادوحو هتل نوعا و او یدنک كيا مظعا كا تا

 لوا صالخ ندمهو وب یدمآلکر دندن هوت ددعآ ہددوجو و نسردیا

 دیلاوم * هبت سه هدکدلاخ هر ةن وک تب رغ لاو و نسا و دوجو 7

 ۱ قاب را 4اسا هددرګ ولو ردول یراکدید خالساا و درجن هکردکر ک هقالع

 مکر هو ردلکد هاو ضارعاو اید منو یزاح ناوخا دخول ردیاعت هللا

 ندع> هدا یدلاق هدد و كنهنسا رب ندرلنا بو دیا تلا ہللا تاب رخ قل

 مسا ) مح زا نجلا ( یل اعتهللار د ذوەن یداف یگاو ب وڪڪو یدلو ا رود

 اما ز ردلماش اس ہرفاکو نەوم کی 1 یو هن هر وید ناک تجر نجر

 ےک گر حل

 ۷ و رز سن زہ سہ ےیل ور دیو ےرؤ ےل ی س ات و وس



$ ۱:۱ ۰ 
 تست سسش جن سجصصحوصو۰و۰سبت

 لماکالاورابا قرق ن قاماسفم بودیا ی٤ هلبا یم كنبسوق باقآ
 ردٌسلوا ثواب هلاع ۳ >| مو ال ره ندی ہلس ول 7 3 و لکاو

 مو صوم هايس ان دبس و ردنوعبم زوحا اأع ماظذ لە اک ناس ذأ ر زردصفان

 وک رو ردلاٰخا ب ولغم ۳ ہت Eu وڈو یدئاوا قالطا طوهح ۾ هاو ۱ لک

 شف ع رش رهاط ارز یدلبا زوابع یدحو یدلاف هدخزر و یدژشود

 2 سس

 روشارب هل سابل ھنسنرھ سر واک داسف و لالتخا هرله نوا رم نقو ردنقیوح

 هد أو برض هکلب زاملوا مارک او ردیکه باخ رای بولوا هاولد ناب رعو
 روا هدقلخ شک اٹک هزار ءاشفاو رد و ست لاک اض سم سب روناوا تناها
 یدوحو كرامسنا ار ز ردلخاد ید ناسا هر هدنیلاع اددءد هفرعاف (

 هک ردفاغآ هقیفل اف ماع نکلو ردمظعا ناشن هقح ع یلع و هقح دوجو
 هدنا یس هن وغ كااوع هلج هکردسفنا مداو رد هنس نالوا حب راځ ندناس۔ا
 رکا ردراو هدمدا یتروص كنايشا ہک هشرذلا تګ ندشرعالثم ردجردنم

 تلذکو یک یریغو تانابنو رویطو شوحوو تاناوی> رکاو نج رکاو هک اله

 مدا یتافصو قالسخا كن هرضم و هدفا تاناویح و یصاوخ كنایشا

 یس هنوکو هیهل | یئاقح كتا یی من باک ر و کن باک مدا و دلت
 ردراو روسو تانآاو تالکو فور> تا و ۃروصلا ثیحنم ہدمدآو ردلّقْشم
 ارپ ز ردپا ہعاحاو لاردا نالوا لاک ناسنا ین ہکلب ردیفخ یاردا نکلو

 ہلہھحو هن مظعا مسا سد ردرھطظم ےمطعا مس هکر دادلها لماک ناسا

 نایلوا لصاو هفشکماقءاماف ردعماج هله>واوایخد نانا بلق هوا عماج

 اعسا كن رو یر نل نست ۳ ہللا یف ارز رد زحاع ند ہطاحا لوا

 دوجوو یدو>و كبلاءت بحاودوحو یدما ربا لاردا ہل .هحوهر ی ا٤ صو

 نیم هلیا یدادضا ید اشا ردیدض لرون لطو ردیاظ ؛لدوجو لوا یوسام

 هنناذ یدکی سب رو لګ نالوا ہہابشا هکر د ادت ہللا راونالا رو و ) رولوا
 اع“او ردرظان هیهبهل أ ءاعسا هکردو ینییدلوا ناشن هقح كلاع هتشدا ردناشن
 سد رولبتد ردقح وع تار وھظ عج ندنهحو رددهع هلام ید

 هکلب ز الاق هدحاشا کان ردیا رظن ہّدٛئاَفح و هباعسا ہدایشا نالوا فراع

 هاف )رده ارمم کرد طا رس رسا ےس کرا رد ا "ا



 کج
 نکل و راص+الا یم ال یلابمت هللا لاق ) نٴو۔۔اوا مصب هدرهاظ هسکرک
 هدناد ارب ز یدلِق عبا هبهولایب وبر اذدعب (رودصاا یق یتلابولعلا یمعت

 هبا دوبعم عر «ولأم هليا هلا نعد ردهزاتسم یطا ہرا خد هدنفصو طابترا
 رد یضتقم ق زر لاصداو هسر طاترا نالوا هدننایم قوال ہلیا قلاخو داع

 ہک دہ یسانف تقو ندتهحو ردعبات اذ ضيف لاعفاو تافص صد ارز

 اب ژ مبل 4 لصاو ی نک هر وک هل اح هکردقو دوحوم رب چ

 هدنر ےےآ هتک نالوا بو عج ك وجکنا رولو | مات جد قزر هدقدل وا مات مع

 تایح ارز هلوا شاولانف دارما لوصو لف بولو ژالاس هکر کم ردقو یقرت

 هلوا عطنم لع هکنوج ردستفرع» قرا ثعاب هلاص لامعا نالوا هدا ند
 هد اند یتاجرد هلل !تفرعم ینعی هل وا تالاسریغرکم زال و|عطق:«تالاس تفر ەم
 یدیا رارعسا هنرز وا لع یی اربز ردهدیقر یخد تولادس! هروک کلاس

 ردرنہا ناہلوا كلاساما ت هدیقر هلا ین نکل یدلوا او هدرع رک <

 یسیقر عد رکا دسدغول یت رعم ندنزول کس لعو یودو لول

 هد وب و ادج مهفاف ) ردیبم هب رز وا تفرعم لصا قرت اریز ردفو یخد
 لاعو ردبحاو و عدق یلاعتهلل ا ارب ز ردراو برقن هیحاو ینکمو هعدق یتداح

 نعط وا یک الم ولد باب رالا بر و بارتللام 4ج زک سد ر دم و ثداح

 كصقان هجرک ا ردشلک هلوا لصاو ہلاک تالءاک هلءاک صفا نکلو ردراشعا

 بواک هربرب 8 ہلذرح مک تن ردلاص او لوصو نام وه ث ثیحنم یاصش

 كر ہلدبع هتش ا ردله:سوو لم اک ساو صقا فرح اده عم ر ولند مدآ تا

 ین هللا تاذلا ثیح نمالاو رد هروک هنماقم یسہلےت قلوب طابترا هدنسارا

 تنا كع ءان یصحاال) ندنھ جو ردیدنک هن نلب یتدنک هکر دعلطم قف

 قرف يدق دن مه ہللا ث هاح بت رم ینہ یداشد ( كفن ىلع تینا اک

 کا یس ه ظدا ع كااع و و هسا وا لاک ردقەن هداتنفا ےک نا یدنلوا

 هنس یئآ ندنهج وب رد ءنج رپ ندیھکا لاک ی اک كنا ہنی ہسنلوا ضي وفن
 عنمنداوعد ندیسوا و زدم ودعم ینعمول 08 ہدقلطم قحردبا دخا مولو

 قیع> یدهمولکدناسناهسخ و ردااج د ناش تد و ریاوءدییعد یدناوا

 هنب هدکدربا هوش و زاملاق لاخ هة طن هد هک نالوا انف ردنا انفارب زردلکد
 : : سی

 ٭ باق



 4م
 ۲۱ت سست تجسس

 e ءواعم ینیذلو ای اش تعفر هیلبا لب زم هنس هلم د یدنکا

 هله جو رهو ترابع ندباطلس اک ءا ذاا قا طم لیکو ی 7

AATهک اشاول الذ کک اکو ییدلوا برقا هاطاس ندنزول ت  

 ضرالا ینام مکل قلخ ی ھ یلاعت هلن ا لاق ) هدنرارا عِلرانوب ردنا دوجوم
 ہدوعقان ءاہشا ۳ دو( طابو 8 مکیلعغسساو لاقو( اح |

 ۱ نالوا یسهبدر صاو حو رد تمرج هدریصع ءاہش شا رد يتحاا نالوا لصا

 اماف )لت ید رهرپ و ناب نیر سم سا ما وع هجر کا کت الح

 رزعا لوانتن سید رع كط رخ و( کادفزرامت رایمط ن نماولک سیا

 و بط a ۱ شی رک او ردد ط كثر هعمل اف بیطو

 ہللادجلا اذدعب )ردمزال طاءتحا قعلوا بلاغ ثبخ تھج نکلو ردشربخ

 ردفحناسل قاخ ناسا هّقیَقا یف هحرکا رد رعتیدچ ندنناج یلاعت

 هب هبهآ | تاسۂص کی دابا صیصخت یدج ہل _ةلوا رثاد هد وب ر ماقەوب و
 رد راد 4به. هلا و ہک ی داوا مولعم ہدعصاو٭ یرغ يدو ارق تانآرد ر اد

 یدیمهو حبست هکردمزال هدبع سپ )(كيردمح نامن اف !لاق)
 هنافصو تاد هلا يادواعو تامام یتا صو تاذةبرص هک ات ہر 1 عج

 | كلاع كيب نکس نوا ارب ز یدلیف عج یی لاع ( نیلاعلا بر ) هلوا لصاو
 0 ارع ہی 20 ار زرد هر وک هنلاح یدنک یس هنر كااع رهو رار

 ردراو یراتوافت هد هلصوج کن دنه ل وش زالوا هر وفص د هنسن نالوا

 تالوک ًأ.یناسح ءادغار ز رک قفاوم هنب ر یر یتاحور ءادشو ینام ج ءادغو

 | | ىلا دت هلن الاق )رد هیهلا فراسعهو مولع ییاحور ءادغو ردناب و شەو

 یدنک نورا من م دلتا جار >۱ هدّضرا هحو ی ( مکماعنا او ءزاوا واک

 ااف و.حو تاب نالوا خا ص هزکیاعزا بودا لوا ین اولا نالو | ماص هرکس

 یا و جاورا ی عهد كندا عن دوخاب ر ؟یدیا قرص هنسادع لرانایخد

 | و لبس هیهآ | من نطاب و رهاظ بودیا لدن ۰ ماسحا جد

 ها سو هد هک یزکحاوراو تب وهن هناعاط هد هم رت یز ؟ داسحا هک ک ول وا

 ردگ را دوهش هدبئطاب بو دوم" ہدرھااظ اذه بو ءان رد نرم > رھا

 روک مزل ا 0 امر > ند 0 ناطوش ہلا انا ند:دح“ہالاو



 قافورح رادفمو لوز ببسو یراەفیطا ءاعا كند رش كاف هکنوج )

 "روس نالوا ندش رش داروا لصا یدناوا نان ورب رګ تاذور> نایلون و

 ی راکدلبا هج سس سدق يح لیعاع٭ا عش یتفرنم یانعم لن هه رش

 نوسالرععا نس )ہبادخ ہلا اصلا لاک) موظنم )مہ دبا هغی نال هلهجو
 ردپ ولاص هّقلخ ندرک نیدنک # ردپ ولوا ناطیش یرب نداوس # هاوان
 موظنم # ناج روروف لوا ندوب د دنک ٭ ناناجزیوآ فاز هلوا میک لدوش

 رس مالسیدربا ندنبس ٭٭ دب لعن ردو قیفح رد دیلقا هتچر یدلوا هلم

 هللا هلل |88 ردمظعا مسا هلل | ةظفل # دج۔ا دج یدغوط ند مم 8 میدم

 ٭٭حورو رولوا تیغ ردص لخ ار حوتفهلوا نا ج3 تجر باب د

 رد هصاخنجر ۴ نشور ندر ون یدلوا راهدید # نشلکرھ یدلجآ ندّتجر

 3۶ ولسو رولوا یش هتچر ¥ لولم هسک نالوا لا یدلواڈڈ مولع ضف

 هیر نجر لصو ر وک هتوط یجر لیذ ابقح ) لولعص ر ولو انغ هلبا كن
 كْیلاعت هللا نالوا دوج دج ( هه دج لا می انج زا هلن !مسب ) ر وکه
 رد روصو قئافح كنم هلاح و كنىلاعت هلل اردراهطا ناک

 هدیا رکر رهلخشع ییہ ا ۱ تالاک رانآ وب سد رددائآو ایشا داره ندر وصو

 ن دوسو ججقو بی ارز یدلند یقسح ءاعسا ن وكنا رد ول ناصع الصا

 هد روص ناصقت لعلا دےنع هک لوشو رد راع ندل نو ناصءذو ی رب

 صقا هبابلوا لماک ناسنا 2 2 وسکنا ردنا مدو هلاک لوا ال رو زوک

 هراصت 4یاوا هنن رز وا ناص یرب ندنحراوجو اظعا هدرهاط ییعد رارد

 ہوا رهاظ یلاک لر ندهناحور یاو ید هدنطا 2(7 | ترسذ

 قلخ نوا هللا ةفرعء هک ن اسنا بلق الث رولوا یفاضم هناص#ن یجدلوا
 نوعا لاردا ینالومعم لعع تالذکی رک ین یییدنلوا عجو نوعا یوهلآ ۱ یلجنو

 لاردالاو ةقرعلاو ملا ص ان قعلو RI لرانعمو یک ینیدنلو | عضو

 یتاویح ناسنااک ا هسبا صقان ناسنا رولوا ك٤د صفان ناسنا هکراربد

 ارب ز ردکر ک قلوا رترهلب ندکلم هکلب لکد ندناویح ہسیا نانا هر رلربد

 هللا ةغيلخو مماج یبهسرهآ | تافصو a ارم ےک ةعوحب نانا
 رهليس انکو ت 5 حج و تان مح ولع یاعت هللا هک سک لوش سد )رد ضالا یق



iv} 
 ردیا اما ىن را هبنر هللالا دوصقمال هللاالا دوبءءال هلل الا دوج ومال ) تالذك
 فرح جوا فلا نکج یال ہدر الیکبا ردبکرم ندفرح جوا قلا مال ارب ز
 هدفوصت بک قع ح كن ثاث با رصول رواوا تراشا هيه سبر جوا

 تراشا هلوزت ند >اورا ملاع ردشانا لژمت هیساک یرب كمال رد بحورمشم
 هحورع هحاورا اع ثب یخدلوا ماما فر هالاند ہساک ید یر روئوا

TFاف  

 ح وز دم ینا ردیاطلس حور دم دم نالوا «دنسهروا فلا مال رولوا تراشا

 هدا مال دوخا زد اوتسا ط> ید طا دع رولوا فرو لرت هلا اطلس

 یساوصق كناو هل بنارص وشا رولوا تراثا هلارخا یرب هیاسبند یمالرب

 ك:سیکیا بویمئازوا لا هثفرط ترخآو اند هنس هر هل االادوجومال ) نالوا

 کرد ندنمئاطل كفش رش ها ) رولوا لخادرلنلوا هدازآ ند ید

 ف ظ شز خ ج ث ) ردقوب هد هروب زم روس فرح ید ندی قورح
 تراش و رارسا قوح نافرعیاب راہدنغیدلوا ہدەح_اف كنههبس تافور>ول
 قیدصا ہراس هر قرهنلوا رطذ قرص ندنلیصمت هد ارو رر راثلیا ناب

 نالوا لزان ندا“ هکیدر وک ہدفب رش لیلا مور رصیق هکردب ورح ) یدنلوا

 'ہروس لوا و ردقو فرح ید هدنا زد راو هشت رش "بر وسر ۵ دبهل تاب ۱

 ہلا طم یس راباک یدنکر د هاهنی یتلبضف ہدکلظا تثارڈ نه را

 یفالخ ہنع هلل !یضر قورافار مم ترضح ) یدم ہون هد ەسیدلہا یرعو

 ر یس همان لرصد یدردو هب فیل نربهح بل وزا مارب ی درا قاعز

 قصو ةر وسر هدر اکو هک ر ازا هل, وشرابد وقوا بوج یداک هب دزع هللا طر

 فرح یدو دارا یزعاکش ما قول فرح ید هد هر وس لوا کدروک
 هدیآو> لاوس یکدتپا ود ردیمراو هدزکباک لرسانآ قدم هلو هروسقدوا

 مز هتشا یدردنوکب و زا ید رش هح اف خد هنع هلل |یطر رع ترضح

 موررصیق یدید رد هروسوب ه-ذیرش "هروس نابللو فرح یدب هدزعاک
 قح نیلقلا لوسر و نینوکلا دیسو قح ناشاا میظع نارق هر وک قو
 یدو ردرلنهبا تاور ولد ید وک هدنحا كياوا بودنا قیدصت یغیدلوا

 نامه تب ویئلوا تل ك و2ا لا اد تقو يج هنلوا ٽوال هر

 نس رواوا رهظم هنیرارمسا هن وک ندنوک كس ردیا توالت لاسهد هلل ءاضرا 7
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 هک ۱۳۹ ۱

 ینغیدلواراو هنب یش هک هکردیشیا هسکرب هکردلوا یاش كوب ردینایا
 ندالبع یخد هسکو راربد یدیلعت نانا کوب هتشا زاعا یارده هیعک اما رول
 میهاربا ترتضح هلقح هاو بولوا نم هیهب-کو ردیشیا یفصو كى
 بوراو نموم نالوا رداق ھکٹیکہرکر هدنر اک او ینکیدلبا انب مالالا هيلع

 كالا ذبمک هدع رک نآرقو ردیا رب زاور اکدورلک یی دلوا ضر ی سلتا تراز

 ید هسکر رارید یک نامی اک اهسیاردبا لالدتسا ہلا ںؤالت یراتآ نالوا صو
 ردقنهدن او ردلکش ه ین صو اور ده هللا تب ندنرافراع کجا حس ناراوهیهبمک

 ی رالو و دونلوا ادا لصن جج ناکراو رولوا فاوط انوک هو راو هاکتراب ز
 عرب یک ش روک ہلیاعاَمسا ندرانروکی رنو رد ەن فب رش مزمزو ردلص)

 لوب هک ید ہکرب رارپد ینبع نام) اک وہ رولوا لصاح ینبع نیب
 ىد :رک وا لوا ردب هدر هس ردا رسوم هپ دق یخ نکیشابب ۲ شالکا

 قح ناعا اکو ردرا ادا ہلیسفت یدنک یجناکراو ر روک هل زوک ن ےک

 بوک هر رب قلح 6 هرکصت دکد روک ی هرعک هل هخو وب هکر رازد نم ةا

 زا را نارا فب رعت یربغ كنکدروک یی ہبعکورا هتادردقوب ھمرکمڈکم
 هه جو هلل مرکب لاطیا نا یلع لاقاک)ردراشاب و شهروک هدزوا لاک ارب ز

 هدشاشم هدلد تآرم قح دب حوت راونا انیش تددزا ام ًاطفلا فذکول)

 یسهاکح ) رارا طظهح نيالا رخ بانج نکل لخ الصا هن رلناعا «اراتدیا

 یدیا لکد فراع یدادهاز جلب هسرودد یدیکسناعا نوج علب روه سم

 هزوکر ندنغیداوا لصاو هنیمناعا یدلاق ہدیلعو ى الدتسا ییاعا هیلع ءانب

 رافراع نالوا لصاو هلا ىح نکلا یدلوا لئاز یناعا هلب رکم كزوناخ
 هب یسدق ثبدح یرمع مھفر وال یاقتح یابلوا) رارولوا هدد.هآ ۱ هراهب

 زدرلشلوا عهدقح باقرلتا نلعب ی خد راکلاس یتیفقح ءایلوا هکروک هلبا رظن

 ده از هسیا عاب رواو لوب ندنفرط یرکم نوناخ رروکن دف نا طش
 بانج ردهمر هلو نافرعرلرا تلالد هافرع مدع یدو یدیا تا

 هدف رش ةي وو ) نیما ەےرابا ناسحا هرابلاط هلج قاطء ضا فو قح
 نمو داوا عاق هلت ااا د قح ترضح ینبدلوارب فلا مال

 ردتراشا هنغب دلوا یثرب یربغ ندشدحا اپ تاذ یدنک هدنرخآو اندو
 مو اب هوس ییح ےک

 هم نالذک
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 ۳ وہ هرس سدو ید ورد ورم یکیدید زالوا اهباکوب زکسرپ و
 |یکراتلوب رهاوج هدنسارا قاقوص یناعا ءلراترکوا یدملقتناعا نداباب ندانا
 دق رک راب هکمراقروق راردیا نط یو رازلب ینغیدلوا رهاو < بواوا

 هدناهج ورک ینا ا روا ر عارب ندنلا بودادلا ناطیش
 نابارلیدلوا كام هناهج رلیشک هصن یرالا شما و دادشو دو رغ و نوعرُف ق

 هسداواو ردا ند لام یرافداوا کالام ےلرلناهدنرخآ ن را راد لوا كلام هنرهوج

 هتلود ابد ه>رک , ردراوراربفق هدیروص دن زەر و ہدف ہن , رابدنکًالصا

 لوا هدنرخآ نيرا زا ردشلوا كلام هن رهوج ناعا ن کل رلثمالوا کال ام

 تالام ہی یتاقح ناعا رولوب یدبا تلود رارروک لاج 13 ثنج لایا رهوج
 ڈلرھوج وا ردراو رهوج رب ہدنسودنک هکنولوا نوع ولد مربهق نالوا

 یاعار ھوج هس سا وا الام هیابد هل ید هنسک رب رد لوانداید نوت یساهب

 یرهوح ناعاوزار و یت هد ننح اکا هدنرازا شم ا کر راب هساوا

 ب واوا رقذ لوش روا زمرپ و هدناف یاود اندو یٌلازخ اند هچفدلوا
 ردهللا تفرعم نداسمو ناعا رھوج یرافدروب ولظ,ط هت نح هدرانزک

 هننحاص هدن راد ناعاو روا: راتوا فقاو هاتهیه> یتردف لرهوح ون اما

 ب ودیا یبامرو ر ولہ یردق ردقلوا هدا ر ولس ردقرهیفج هدیاهدناف رد 4

 بانج نا ید 2y ندبا نظ قو یتاعا ) ردا ترغ هظءح هلژوک

 ماوع یدیلقت ناعا) نيمآ هیلبا ناسحا تاص و هب یناسةح ناعا ی
 هدتنمآ هکردلوا یک ناعا ) ردیراناعا نیدحوم ء الھج و نی ےن ہّوم

 تاسہنا هلبز هو ثیداحاو هنآرق ادا یھب نمّوم نالوا روک ذم
 زالوا رولوا روناب وف بولو تلاش یناعا هليا تا و لئالد بودنا

 هکر داوا ینیع ناما ) ردیناعا نیلماع ءال ناعاو زالوا لئاز هلبا هس وسو
 فلاح ندو ول تودیا هدهاشم ینعنص كے > هداشا ہلج ہدکوک ہد ۳

 دو رواوا لصاو هه لا نیع قاعا در وک فاع ارس هدا شاور دنا لالدتسا

 هدهاشم یدرحوتروت هدشره هکنداوا نیا قح ناعا ) ردصاوخ ناعا

 عج ماقم تودنا روهظ دیحوت راولا ناعا ید ست ےک یدنکغلرەدبا

 )نب رّفااو صاوخحلا صخا ناعاو رولوا لصاح نیقیلاقح ناعاو لصاو



 ردنفرح نيع یسبت ۳1 ردیفرح اط یک ردیورح دا یسدگب اردیفرخ

 نوا ردیفرح 75 یخوا ردفرح اف ید رب رد ورح هے“ نيغ یسہکیا

 واو یدرد ردیفرخ نول ز قواردیفر تو چہ م یسیکیا نوا ردیفرح مالی هه« 1]

 ردرتفرحا یجوا نوا زدیورخ فا مال ین رب ردیفرحاه یذرد ردیفرخ

 تراشاو لیلد هيانعمر و رسریز ره كن هقب سش داف "دلیلج تافورحو و

 هدهشافو رد راشهروش نا و رب رک قیفدن بابراو قرقحت باحصا قز هلرا

 هد هغي رش هاف فاالامالفرحناب ) هدیانایب یتآ ندنفیداوارب فلا مال
 قید هللا لوسردج هللاالا هل |۷ فصاخ ینعی ردنراشا ہدیحوت ردراو فلامالز

 ہرا: قم ندیا ءلرت ییهلطا ههل | تار رارفا ییاریکلوسرو ییادخ بانج

 رول اضف ند هاو ادتا نالوا دبح ول ر لهاو تیانع هی ههو ف تماو لزان

 ینیعدرحوت )یلعدیحوت )یدراقتدیحوت ) ردەرزوا ہبلٴمثرد ید دیحوت|
 هنذیدلوا موہ قو رداقو هنخاراوو کالرب كنيلاعت هلل ادیحوت هلج ییافحدرحوت )

 مالسلا هيلع مدآ ترضح یلوا و قح یسهلج كمالسلا مهیلع ماظع ءاینناو
 هيلع ہللا یلص دم ترضح یزارفارس كمالسلامهیلع انا هلج یرخآو

 نوا کا و دار مال لص نا قیر نیک رکو هاو سو
 اوحو لاوتسو یمن و رشح ہدتمایف موو هنعو دلوا قح تاک ترق رول

 مال هرم اینا تعافشو باولو باذعو مهجو تنجو طارضر نا ربمو
 ندو 26717 هند دلوا قح لاوثس هدربقو هنغبدلوا قح یسهلج

 هلل اب تنفآ یک ) ردکم معا ههشالصا رد _هعاتاو بر وت تک ناعا هنفیدلوا

 یادت ہللا زم هرشو ہربخ ردقلاب و رخ الا مویلاو ہلس و هبتکو ه :کنالمو

 ا 1 هدرع ادع نا دهشاو هل الا هل اال نا دهشا توْلا دعا ثعبلاو

 هاج ردر ار هدناشاول ضا وخاص ا وخوصاو >و ماوع هکردناءاویوق دسر و

 لهاو نطابلهاو رهاظ لها ہد :اعاوب ردندخامورف كناءاوت تەد رش د ماکحا

 یراتواذت هدنلاکو رارفا كاع اکر درا وردقوشرزلربآندنرب رب زدربارب تّقیقح

 سد الود ہر ترضح ) زعسرا هن-اهد كنود ناهج هکر دناعار و و ردراو

 نکیدلوب ثارم» ندانابندانا یدیح 2 و ناعما وب زس رانو یا کلرز وت و

 | یاب دن وشه ساک En E !دلنااهب رک اش ن هرشو تی وردق نو |
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 رارایف زام اکربن نہاس*حاحذھانموب یلا ہداح یراذدلق یزامن هدش رش مرح |
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 | هشن رش هاف ارب زرداعد هروس جد ییبطا مسار و) یدناوا ہی“ لولباز ون زم
 ۱ هكا هنسکرا ج ردوو اعدرب جراخ نده او ردسلیا عج یڑاعد عج

 : عاف ہن ءاھمامد هانا تنارق هو امد یب هد س دا هلودص هات اعدرب

 ۲۱ هلکلبا توالت ییدحاف هدنماع كنب زاعد یودیا زان هة > رازءوم دوخاب رواوا

 | | علاق ىل وبق یلاسعت هل ادنع كنعد بور و تيوقت هسناوبف كن راعد
 ۱ | ییانوم روہق یتح ) یدل اعد 'ہروس ندنغِو دژوا ہلا کس رپ ہش رش

 ۱ كنه رش هح اف هدننافم امد ھج نس هلع هدنراب زرلنلوارذےع بحاص

 | نی یرادقمو ندنر هغیطا ءاعسا كند رش هک اف راشد د ردزاح یارو
 | | باا غلا هل ادسا یدناوا عو رش هناوزت ببس هرکصن دزقلَعفوم ہری رحتو
 | بعک نا یاو هنع هللا ضر و ههجو هل |مرک بااط یا یا یل ترضح

 || هان هکر دروب تباور مهنع هللا یضر هیلامااوباو ءلحصطو هدانفو لناقمو

 | اه درج هروس لالطاوذ هللا باسنج رب ز یدلوا لژات هدهمرکم هکم هش رش

 | ردشلوا لزان هد همرکم هکم رج هروس یدروس ینا1ا نم اعبس كلاس دقاو)
 اا رش هصاف هکر رروس رارضهب )رد هدر هک اف داره ء٣ عبس وب

 ۱ لئاسفو ںاول لوزن ہددعفد ییا اما یدلرا لزان ید هدهرونم نده

 || زاغ هنب یش ذحاف اریز رد هدهمرکم هکم یلوزت کادتا نکل ردوا نام

 ۱ | هنس چ وا نوا هد همرکم ةکمزیسو هیلع هل یلص ادنالانا طاس هلغلوا یسهروس

 ۱ | ندا ہدلح یراکدابا تین ههال تب فاوط كالس جا نح )را, دلق زا

 | | نامز ینیدلوا ضرف زاغ ادتاو ردندەےه5 تیاور ویدرلبدلیق زاغ ہنس جوا

 زا نولص بورپ وربخ یب.رلتفو ؛لزاغ تقو شب بولک مالسلا هيلع نیم! لپ رہج
 ۱۱ ال سلاهبلع نیما لء رج ہلہا سو اع هم | یلص نیلسلا ماما یدلیا میلعق

 ١ اور هليا نط اب و رهاظ یرعصو هات تاو نرلق صوالخ قح بالج

 || شا! یر کب كن هذی رش هح اف) نیما م نیما هل ارمسبم هزمهل ج یراب ز هلع

 | یجوا ردسیفرح فلا یسیکیا یرکپ ردراو فرح چ وا یمرکپ زوب و هلک
 0 یسا ر ردیفرح لاد ی درد رد رج ہل+4ءاح یحوا ردیفرحات چوا ردفرحا

 || داص یسیکیا ردیفرح نیس یسیکیا رد ۔فرح ار یسہنلاردیفرح همچ* لاذ
 دستت دو ی ی ی ی
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 هشرع یرلتب رق كرانرپا تدایعو زامن ندنابحا هیتر روتلوا عیت ناسحاو

 هداتسبا رق زوکر ده رهو راردیا تدابع یکر روک یب یلاعت نح رلناو راق
 ناس>حا تویلوا یک تداع تدابع هشاا رزواس یکن روکا یب راہ رنک یس

 ردمزالو بجاو زی رزوا قالوق ه::راترضح لاللاوذ هللا ہر زوا یه>و

 ہهسردما ماها رد نره هد ت.دخ كنید دنوأ هدنب رب زوشارپ ہدَمالود لوق

 | |یدنک نم« هدنتمدخ كةح ردا تافاکمو تاغتلا ردقوااکا ید یسیدنفا
 ۳ ردوبعو لاعا یئال هعحراز ردمزال كيا ترعغو یس ردو یفاطو سوا

 (ردش اروم كندا 2 ید كات دہ ءام كا ےس )م که تنر هلشا بودیا ادا 3

 مهفاف ردمزال یا ا ارھاظ بودا ما و اط ٭ےن نکل ٍ

 39 یدهب وهو قلا لوقت هللاو یدناوا اکا هلا راصت>ا هح ردقو |

 یدنلوا هيعست كلا ةروسو نآرقلا مکی خد هنیسارپ لندف رش هروسو )||
 ردنارف قد اقح قاعه رها وج هن نخ هف یش هر وس ونار ز ردکعد هن زخآزاک ||
 ۵ یارک نم تلرا اهنا) هکراددروب وا ةا یلص le ر« سەدوخا ۰

 لزاب ند ۾ ہلا اا هش وخرب دلا س رد او هوس یتەل ۱ شرعلا :

 ردعس هد رج كنهاا | ناسحاو تباع یونعمو یروص را رهو یدلوا و

 حاتم فورح ةروص مکر ره زدتلوا حاتقم ہن صرف هن و قورح ترزوص

 4 حد یس هش رح ناس>ا یونعم هسر ولا دنا او دب قر هد رم ضا :

 هل هاو هروس جد ھه: عمار و ) ردبا تاالدو ید هر رسد ه>وراس :

 قدص كردبا رکق ییساتع» مک ره ردراوآقو هد هد رش داف ضٛؤط یدنلوا :

 كدة رش ا یی ابد هسلدا تار ہلا هلماک تراهطو صولخو

 هدهع نالوا هدنس هفیطا هک دیملابا دوخاب ریسک ندنا یدادءاو صف آ

 ابا رولوا یئال هند ھ٥ یمرکو ناسحا نیعتسن كاراو ہسردباافو میکرها[
 داع قحعا برات هکر دراو در ھا رس ہللح هرآ نهم ر ااو دید

 باج كهدیافو هدهعوب مزسا ندنس یعیدراب هدناهج یکیا مردیا کس ا
 ردہا دادما هنسدک روما ہتمرح دق رش "داف یرلترضح نیل اےعاا بر :

 ضاےیفو قح بانج كلوق ارز یدنلوا هیس لاوس دروس د هنعارب و ) |
 مسا"ندنفبد ناوا عج ہدف رس "؟هروسول یاحاحو زاسو لاوس ندا وا
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 هم ۱۳۱ ۵۴

 اهر" نالوا لصاح ہدہاق یهتنلا:ردس) ردنراشا هبدیبلق رطاوخ یس هم

 رولوا ادیب دیحول سط هر هدنرل,اق لرانلوا قوم هزاگولتءصو رددیحو

 كزمّوم مال سلا هياع لثئاربحو ردراو لاک« كءالسلا هيلع لئاربح هد ہردس (

 ےن ریما ) رواوا لصاح دادعتسا ھو لک هلب روھظ كا کرد راووت

 كسا هلبا اما یب را دا مهرب ره ندقح كد نيمآ هکر دنراشا ہلوصو هزاب

 هر ص ەإ هد هبرول کمتن ردهدها شم عامم هرو Aa وع یس هز سوکز ول كرلاطء

 ۱ |یناشلا یظع نارق هرکصند هاف رولوا رهاظ هنسن رادقمر ندنافص لګ
 ًارغلف هلل مھ م اکت نا دارا نم ثیدے لا یف لاق اک ) رد ےک: هل بوح قموقوا

 نوهلب ۱ تو الد یگ یف ارگ ندہادا رم كجا ملکن هلا ا a نارغاا

 لر م لاک ہد ) ردرا و یرسیوو ٠ هدمایق ندعوکر رو عوکر)

 37 طعیوالت تاسیس ٩ ردتعالع هک ماعم سولح ها ) ردنراشا هزاس

 هنقو شد بواوا عاق هما تقو یللا كلزامنتقو یب ## ردلوبف یادخ

 یرارساوو عوشخو ع وضحلاک یسعاوا ناسحا یاو زان تو یللا

 أ مانالا دیس تعافش هد هش رش ۃولص تابا دعب ) روہرانلق زام ہلا ہدلاط٭

 9 ا یر ہّتمالس اسد یر كءالس ) رد راو تراشا هسلط مالسلا ہیلع

 || فطا هنسک نالوا قفوم هیهضد رف ناتا هلهحوو ندد ردّیراشا ہلتمالس
 ۲ عرب ءانصالا ند یھت واصاا نا )رولو تمالم نو ۳

 || بودیا مات ی زامن )هاب یراشوپاپ یسولح ترخاو اید هدنولصو شرع
 لزا ندشرع رم یرکنا | هبا ارز ردلیاد هشرع رم یتوالت یسرکلاهبآ

 ۱۱۳ هلل دلا ۳ یک ۲۳ لےڑٹسن نالوا هرکر جوا زوتوا یدلوا

 || لیربج ترضح میک ہتاردئراشب ہرورم یطارص ہللاب رقوب ردرب کا هللا
 یدرو:ب لوحال ہمالسلاو ۃولصاا هلع ادخ بربح اب ربك لوسر مالسلا هيلع

 امام نیفج رخ یب دارم ںرخاو ابو بودن ۶ یش هاود هدزافو
 ردت راشا هءلط ییادخ هطعء قم ردلاق یا هدامد ) رد رس لوحال لعسا

 | هدزان لصاحا ردنراشا هلوبق یاسحا كبغ> كهروس هن زوب ) هرکص

 ۱ دواوا ن نوم جاب هد هر دارو باوا و ءادا لر هد جام یڑرسوا

 و ا



 ک3
 EERE دا سر ی تب ی ےسسومی

 رارا لایعتسا هدناون قح ءاشرافیک تولوا كلامہدوجورصم ال٥ ب ویانا هجو

 سدردا ترضح ةر هدنتراشا كنس هع رکھ بآ (نیە:سذ كاناو درعنلابا)

 یعدراو همح یدارع مالسلاهیلع سا رداترضحردراو قوفوهمالسااهلع

 هے دلوا هجوم هرزوا لاک هت دحا كاب جد ودیا رہصح هہلط ندع>

 رانلوا ۳ 7 یدلبا رارف ہدعبا میس تواوا رهاظیرسایاعاناکء هانهفرو

 تدابع یراع ندضوعو ضرغ نوا قح ہفح سا بودیارکف یرسوب| |
 یرهطبار «دنراهجوتوللکوت بو: ۔اندہلاعت ہللا قجسا یب ولطمرب ره بودا |
 طارصلا اندها) رزردہا یقرت ید « هبنرر یل اعت هللادنع نامز ینیداوایوف ۱

 ترمصح ردر اک هقوس موج یا رط و بس 5 لئ ہلح ذی (م تسلا

 انا د ہرادخ دریح ولو یسوم تەز ی لا ہا یس مال سلا 1 نوره

 نوم یدلوب لوپ هامه _ةبط یجشب هلکولسوب یدلوا تیادهبس بو لا[
 خب راشادرق نیم ردق یکیدلب د یدنکب ودیکه ناوب تیاده امار المک | ا
 ويد قتلا طارمعلا اندهاو) رثردیا بنا رم عطف هک قوس هناوب تیاده ۱

 هتب رارزوا مهلع را دلا طارص ) رولوا هرات ز ز یز هر هدفدلوا هدزاس و

 ید .مالسلا 4هیلع یسوع ترضح ر دم اظعءابنا ت تا نالوا هہچلا اما 1

 یت اب انف نالوا هم اللا مهلع اینار دن اشب ذ یہ مزعلاواوا رب ن د رانا |
 تب روو رووا ه ده اشم یرس مالسلا ےہ ھیلع یسو٭ ترضح ہدر فا ال

 ماع بوضغلاربغ) روناوا عطق یے خد هبه هقبطرب و روااوب لوب ہروط "لحن |
 داره ند نیلاض دوم موق دارم ندب وضغم ہدنس هللج هبا ( نیل اضلاالوا ا

 ترضح نوا قلوا فرش هراردنک یرب ره مو یاو ردیراصن مود

 بودیا در یتمالک کرانا ال-عو لج قح رايديد ردندزب مالسلا هلع مهر) ۱

 هدنس ذی رکا السم افتح ناک نکلو اہنارصنالو ادوهب میهاربا ناکام )
 هدسهلوا تسود ها هالا بولا تالا هتبلاضو بوضغم لاوحا یدرو-اا
 سن یسا دوم كنءوم ردراو مالسلا ه_لع میهار ابا ترمضح رس هدهاشءا |

 بوی وا هنساوغا ناطیشو سفن ردیناجر لّمع یههاربا ناطیش یساراصن
 یرا زاک رام هتشا رولوا تسود هل _ه> رانا روصق ہدنخالود نوح

 بو رک مارک کٹ و و هدیو کردی را اد یرار و سب ہدےنحارعم ا

 ٭ یس همچو



 ے۶
 ۳۳7۶۳77۳1۳1۳۹۳۳۹ 772ت.

 أ8 سس

 اصعا هلج نطاب و رھا 7 ماما هدو داو | هحوتم هعج باق ارز ز ردراو

 ندیا روهط ہدنمح كيا ہدق دنا وا ع ورمش ( هزاع هل لاحو ) رواوا مہا اکا

 ردهدنماقم بارش ہللا ق وشو قشعوەلل | در هبذج هدنماقهدوس هب ہہ

 هاو هآ ہدزاع هد کلا ٤ تر یب ارش ب و دیا سول یت دوس ةنہاآ سنا ضف

 یالذکردیرابف ن دیدا ایلک ز ام ارا ز ردراو تزاشا کا یراوطا راقشام را
 هوم بذج ندقج یناج (ماہق ہدنحا زا )رواوا لصاح هلب وا یخدروضح

 حور بوصب هنی رز وا كأَو ردیشاط قلعم كنم ؤموردجارعمو یقرت نایدرن
 قلعت هراس د كس دنهد رد هدک دلا حور ۰ د.ح ول راولا برق ہی یتاطلس

 ہدّیلَفس اخ ندحور '٭یذج ںویم « دا ج ورع ربارب هرزوا لاک ندنغیدلوا

 یب رقو یقاعنرمکا هن مز نع اما رروطقلعم ضرالاو ءاعسلا نیب بویلاق د

 ۳ ندقح" هژوا نیما نب ص وند مدردلاق ند اڪ یان ردهیابد

 (ردتبآیدیەفہ رش صا ) ردہاارجا قلیل ك فن بقرد نی روا لا
 مالساا مھیلع کاش وذ یب رەدتبا ره كاذکو ر دفح برق تاوع“ عطر یا ره

 ضیفرس (نیلاعلا بر ہللدجلا)ردیا تلالد هغلوا مرح هنرسو ضيف م دق
 هدف دلواٌز مد حور هیودن دک فولوا قلخ ندا مالسلا اد مدآ تر ض× هکر دمدآ

 تار زلصاو یخیدلو' ارح تورا هزب دج۔ یدروہ هلل دلا تورسخا

 رواوا لصاح تب رق قم طظ هکلنار 59 یزم ھ> روا لصاو ہزإصا هن ۰ بولو ۱

 E e عی حب وی٥ ترضح (ےحراانجرا)
 تیناچر مما یل ن کش؛ادہماعطق ندەلکدالوا مالسلاەيلع اى رک ز ترضح
 نجر كسلا از هلل ایدلانا حا یال کا ہیلع یک ہیردن کا قح ناف

 كلا رکف نکی دلبا ناسحاو اطع رام دهن هراز, قاقهساربغ زم تولوا
 ییسانااهبا هدن |یحالاحیم السا ہیلع یسعت رضح بودا جت لسا ( ۳ رو)

 یب «بروب نموم ہلکا ارمطاخرد ینغیدلوا بیس هنا وما ءارحا هلیا ہیھاتردقو
 كفح كوشود ینماکحاو انعم كتبآوب ( نیلا موب كاام) رديا عطف ید
 ندنلاوحا ك السلا هلع فو ترضحو رد ره ظا هدوب ینیدلوا تاللا كلام

 هناتد بوند راهقلا دحاولا هلل تاللا مالساا هيلع فتو كرا رکفت هچونا
 ۱ ی“ هد هج د هقبطر ددو هص تا هلی هجون ههح بوسک یس هق العندلیم|



 و
 ةا صج لن ٠ ةة a RE RRR یف ہق ہمخ سچ تیس فصل9

 | ونک لوب ی ہلا ت ادابصو راک ذا هلیس هب رت دش محو ریهرپ و تضا را
 هلن !ناوضر مارک ةباهگیراکدید تن رط باداو راب دارا هیت رط رزیسا

 تالماعم نالوا ہدنرانیب ۳ هیلع هللا یلاص زع ربمخپ ہلیانپعجا مهیلع لامت
 ادا یٹنسو ضىٛارف ردقم امو د لفاغ ن دیادابع و له و هنر ز وا

 رکا تام نوا تدب رط باد ٭ ۵ دکر لبا

 (هدنعازاع ) ردراک رد یرس مظعلا تیب مزع ہرکایا دو بو دیا یرصا |
 روهظ ندف رط یکی ٭ ربطعملا تب قب رط انا یر وهظ یطاوخ هنموما ۴

 ندفرطیکبا هدقمزدلاق نا یکبا بولآ (ربیکت ۰ دزاع ) ر دنراشاهلوغ ندیا
 هدقمروط ( اه>وتع هب هلق )ردنراشا هنعفد كن هناطرش ةسوسو نداروهط

 یل ےن یا ےس بو تام ب ےک مٹ هم سکو <

 (ترشابم هزامن) ردراو هل ءاک تراشا هفلواهجوتم هقح بوین تاغتلا هیابندا [
 کوا كنم قلوا یف وم هةح ت دانعر دتراشا دخلو ناور مو حا
 هدنعح نعوم تیانعو تب اده )4 داص ءادا ) ردن شم قیفوت لیربج لیلدا |

 كلذک هدزاع ردہراضیف مالسلاامھیلع لیفارساو لیئاکیم * دنلوصو خاص
 قیفر هدفح قی رط جد یر هناما هن زاغ كنم بواک ہک الههورکهورک

 ندننورد قلا یب ریکت خانتفا بوبد ( ربکا هللا)ردب رارسا هکئالم نالوا

 ]| تراشا ہکر یهجوت نالوا ہی هک یربغ ندقح بودا هلازا ینبح كن هلج ح
 ر دینبم ینغی دلوا جیارععرس هولصو ہی زمن يح قموفوا (كا_<ے“) ردراوا |

 هداعتساه وهاتان تشز هژراکفا عاوبا هد (عیجرا ناطیشلان ۰ هلناذوعا)

 رد راک ر د قراشا هپ ەےظفاح ن د ان د رکف ییودنکو ی ربت هلا ۲

 كتلصو هاصا دصم قوا كن هلع“! دکدید ( مبحزان را هلل احسب ) :

 هب هناعا صیف باط ندةح مسا هفح تلدصو مسا نالوا هدنلوا كن هلعدر دل وب

 تقیقح هدناو ردنراشاههالا مبلک تاقالم هدقی رط یاتا ( هللا ه ظ) ) ردلیاد ۰

 حت مسا ) ر دنکمم تراشا ہ:یرالوا قح ملک كراناوا لصاو هنولص |

 تاالد هنموم دوصقم سدق ( حد مسا )ر دناجرلا لیلخ صد درس

 || د صم لصا ید نمومرولوارهاظ هرزوا لاک ہ . دنرخآ محر مسا یب 2 ازيا 3

 هل:دناحور ماما ہی یدنک یپعظع نارق رواو هدنآیاجو یتنج نالوایماصقا |

 بمان ۳ یورک قی وفا حج تفاوت ہود اور :



 ہی |

 ماود ردو هود یدب هسزا لوا هنن « و هب هر ي9 د جوا 1۳3 یدک وا ا

 0 یا لو هل او رولوا صالخ ندندرد تولوا تذاع یا هلل !نوعب ہداو وا

 || هع ہولصاا ہر وس ید هنعسارب كر ہفت یش روس و )ى فلا یدھب وهو

 : ردع رله دا نانولص یر, ندهلج ردراو هرش کو وجو هدول یدنلوا ۱

  دارم ندنواص دوخا (اھب تفاحالو كنولصر رهگالو ( یا هلن !لاقاک

 || هتکنالمو هللا نا ) یاسعت لاق اک ردلسو هلع: هللا یلص یبلا یل ةولص

 ۱ ) عه ےاع لصو )یا لاق اک رداشو اعد دوخاب ) ىلا ىلع نولصیا

 /اردعماج ینا ربکترضح لوسر حدمانضو اتو اعد هر وسول ہکردمواەم ۱

 | :ولص ءاد هل هروسوب ضر لهاوام-لها بولوا هدروسوب لاک زادوا
 ]| هرانمومو ردیجارعم كنم هوا زاغ یدناوا هییست هولص روس ندنرکدلیا|
 ! | جارە نوء نالف زامن هر زوا تّدیقح یدلوا ضرف هدجارعم هل هراتصا

 ١ ةولصلا هلع یس جاه ن داعس جارعم ارب ز رول و هب ص تست هم هر ردہا ۱

 ۱|هلهجووش) رد راو هوغو رسرب ہدزامن ندنرٹکا تالاح نالوا عقاو هدمالسااو| ۰
 ہلا هدارا لوا یدل وا هیهآ | دارا هدنحارعمال وا هکر اخع روس لب وات

 توعد یالسلاو ءولصاا ياع امر نرضح مالسااهیلع نیما لبرج |

 || كن راترمض> لی اعت هه | هنداع هدارا هد: ن ایا لها کالذک یدلبا|

 | ددنراشا هنرعد یضقوا مالسلاو ةولصلا هيلع ىد ناذا )رد یقبفوت|
 اذ! نهومردنوعد هه > ناوړو هده“ ی رالوق ندنفرط ىلاعت هللا ناذاو

 || نیلاسعلا براب هليا فرقوت ینس هیوبند خاصم وید ردنولص تق و بودیشیا |
 ۲۱ ردراوتراشا هردص قش هدنراففتساو ترشابم هزاغ باسا كرهبد هللارفعتسا | |

 زدزاو تراثا هکیک یز تاع هخزوط هتناوند لقح هدسابا تراهط )|
 یر نا هک هدنرمغ هن دایع (

 تودیا رم> دست ) ردراو
 هدهرونکهناوب قح

 1 نابه ردسا لركوب رب كانا کیلا ہللا قد سن ار زر دراو قار رارسا

 لا یس ھادع بوقاط قرالو تمد بش ہما خفن نالوا لقاع
 صا ردشکرسو اظ هداب ز یسفن كناسنا اریز هیلبا قوس هاو قح بوروا |

 تراو تالاس هلع تەن رط هلعءاد نا تراعر هند تادآو ہۂلسو ہعرش | 1

 سس ی در تر ی و ی و ی و رک



۹» 

 هودلو ءاسن قرعو خحافو سی رف ہدئاف یجیزکس) رولوا حد لجو زع

 بوزاب ہنیرزوا هساک كاپ رب یب فی رش فحاف نوا راتلعنالوا یلاثما كنو و
 بودیاترالت هفب رش فحاف شه هنیرزوا هدعب بودیا لح هلرغاب ناسلب ہدعب
 عفدنء ادخ نذاب را هروس نوک ی دی ہلب ردت هنب رزوا كناضعا نالوا تاع

 نع بار ط طاو فاکو فاکو لیمامد هدئاف ییزوءط )رولوا صال تولوا

 هعفد قرفذ ہدنسارا یضرف هلا تنس كن زامن حاص نوک ید نو 21 یعفد

 ندناسیلب لوا هسلبا توالت ده رش هوم اف ہلرا همان ھجوتو ھضلاخ تد
 نوعا انغو قزر تعسو هدژاف وا ) لجوزعادخ نوعب رولوا صال

 قح هسناوا ماود هنئوالت هفت رش ٥ا هعفد رزو هد قد زاغ تقو شب

 نودا ناسحا تکرپ هدنم هتتیکو تعسو هزر یراتربضح یلاعتو هزاهس

 هدیوبن ثیدح قامت هل اهاشنا رولوا شتم ندسانو یخ هلل | فرط نم
 هی رنش هاف رب تولان هثفرط غاص نکر یتا هزغانت هنکرب هکرد ر وک ذم

 نیما نداضقو ندالب عج یربغ ندنوم هبا توالن:صالخا روسری و
 تآرقو شارغلا یه كج تءضواذا مالسلاو ةولصلا هیلح لافاک )رولوا

 سااج یف اذک ) ترا ا ئل کن م تّمادغف دحا هلن اوهلقو باکلاذحاف
 “اف هرک كب نوکر ھب هن-کرب هکرداوقنم نددیفوص تاداس ةتناتساا

 نکلرواوا روم قرخآو اند طابو رھاظ هبا ماود هنو الت كن ةف رنش

 یزاب اس قضا تویمر وک وز زخآ هژزاباخ توا تفت هیاضو دوال
 ار ز ردلک د یراک كنهنسک رب ره كلبا ماود هیون رو هيلدا توالت نوعا

 نوالئراصد ینەدیا توالت هلغلواترناحورلا یوق یوق هدانز هقب مش ها ا

 دیلبا ہبلغ اکا یتوق كن هحاف هکر دمزال یسەلاعا دش صو هبناحور توق ہدندبا
 ماود هل ایف هلن هبهذب رش هتاف زوب هیموب كلذکر دراو یسهعظع هل ارز

 امار ولوا صال ند جز بودہآ تاج ی ی ونعم و یر وص قود هسالواا

 ےداعەجو هبناحور ضاماو لاعمیج کال دکر دات یدک نذا نداماکرب

 توتوا رب رج هنیرزوا هساک لاپ رب هلت اه ط2۰ قورح هد رش هاو نوعا

 بوذا ہلیاوص لاپ بولب زاب یرا نی رش مسا فوکب اکا سد هنقارطا ا

 هد: اق ندەەعقدرب طعف ر واو اهن قاط» ےکح ندا 5 هس ر ءا ها ما
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 ا نیەّنسذ لاو د ەز : كا 1٦ 7 7 نوا یهطالا هرس سدف مک ا

 لازال می کے نداب هوا 2 هلب و ہعفد یدب هنلوا من هدک دلک هتسه۶

 رم اف ثیدح یان ھی اص و درب نفذءالگر ولو اش ە اش لج

 هکر هکر ادب و مع ندهشع هللا یضر و ههجو هلن امرک لع ترضح هداف

 توالت هعذد جوا یب ہن رش هاف نکراقح ناس ها هسک هلون و هرقس

 نیما ندرلالب عیج ینا العو لج قح هسروفوا ینو رش ءاعدوب هدعب بودپا
 مولا )رولوا لصاح هسااهره یدوصم بوردتآ تدوع هنتطو ہلتمالسوا

 00 یجەام لبو ینغلب و ی ہام سو یت و مام ظفحاو ییظفحا|

 ید یصالخا هر وس و یس رکا یا ه رکص ند هحناف هکشمر ویب نیلک
 هادا تو الات ی یر یزدی هکنوجرولوا روت یلعرون هسلباتوالت
 البم هتل ھا ہدئاف یګدرد ٭٭ ردروھشم یتیدلوا یس ہلیاج دئاودا

 هدعب بونا وا توالت هنی رش داف هرک قرف هشیر زواوص هساکرب هرانلوا
 عفد یلاعت ہللا نذاب را هجاس هن روا كن هنسک نانوط هقسا یی وص لوا|

 رول ول افش ادخ نذاب ۷۳ لسغ هلکنا ہدلحم ابر اب هدر لاپ رب ابر ولوا ۱

 كسم هد رزوا ہساک روللب یه رش عا نوعا ا تو ہدئاف یب

 هناوا برش یتفو رم نوک ی دی بوذا ہلیوص لک صااخ بوزاب ہللا رفعزو
 صاوخ ود ردیا لئاز ینایسن تلع بور و توف هنسهظفاح "هوق هياغلا دبا
 ہلازا كن هذ قالخا نالوا هدا ىذا سه هدئاف یھ | ) ردلوعتم ندیم

 قو رضس نوک ید ہنعفد <لربکو دسحو شغو لذ نالوا ہدنبلقو نو

 باتجو می و توالت یب ہفی رش اف هعفد یکبا ق رف ہرکصن دلزامن خابص
 هدب رش هاف یس هلادا تكهعهد قالخا نالوا هدنورد بولوا هحوتم هقح|

 ةلب یی ودنک بودیا لوبق ینزان نوجارلا جرا باثج ہسلیا زای هتمرح

 دوب ناجیالبن ربدب یوخ # لجو نع ادخ نذاب ردیاصالخ ند راد
 نالوا یقاخح هلبا هيد قالخاو یوخدب # دو ناسنا زا هنوخدب مد رم ا [آ

 ردرو ط ںی ۰ د هرم بک لیصش زالو تحار هد ر اوا

 هلا یغاد لک ه دعب بودا رب رحس نہ دز |هساکرب یە رش تا ہدماف یم دب )
 ندا راهد)ماط روخلا 0 نو یک یو هنعالوق كيهنسک نالوا رغاص بوذا



 هه

 ندادعباو رد هدنس هتروا رانج هلج هکردندع تنج يل كنج ردشلوا
 كا تاق ید یل م كم4جیدناوا قلخ هراس نانج هرکص یدنلوا قلخ
 یل كمدآ یس ) یدلبا عرفت راقات هنن زز وا لَا رروهح نالوا ہدیعاشا

 ردەحتاف ید نآرف ساسا ) یدلدرا ندنا مدآ دالوا راس ہرکص یدنارب

 ه هغد رش هاف هدکد اک ضر مو تلعو اکس رد هنن رش لب یساسا تنه اف
 افش هروص ید هنفرطا مسارب كلي هفی رش هروسول )رلیدروہ ود ہلبا ماود

 (ءافشنیعس باک لا هتاف ةر وس یفنا مسو ہیلع هللا یلص لاقاک) یدناوا بوس
 نواو اود هدردنوا یاره ردتبا یدی و ردراو اه شغ هد هحاف هروس ینعی

 هللا یلص یبا نع هو 5 یردطا دیعس ین نعو ) ردافش همضا ما

 ماسلا الا ءافش ءاد لک نم ) ةناور قو مس لک نم تاکلا داغ لسو اع

 هم ولوا ارز لک د هنوءالا ردافش هدرد عیج یس*روس هک اف نعد( تولاوهو

 ناب هدراباکر دراو ی راد صاوخو اف هع هداننارف ینعی زلیا هداف شرب

 ندظعاو نیسح هدرسفتلارهاوجو )رولوا ۳ , هسناوا رب رحت نانلوا

 هما هدنراب اک صاوخ > اصن و ام هکشم لم ر وب هدفراسلا ںی هلل |هچر

 ندعمو عقانم عم مظع نآرف اړ زرلشم ر وب ناب صاوخ زو هددش رش

 هدع رک نارق هلتهح قلوا افسلاهروسو نآر لام | مل رش هع او رددئاوُو

 نالوا لها ردلھ سرما ىم و هد ہفی رش 0 یر. ره كصاوخ نالوا

 ہک ےس هل وا ٭ نخ هلیوش اعا ردیا حارسا ندهنیرش هس اف یار 3 صاوح

 رت یەنأرق ہراس روس بولوا رصصح هب ہفی رش ةا توالتو صاوخ

 هليا هلجو رد راو ہلیلج دث اوف هڪ هدنفرح رب ره كؤظع نارق هکلب كلبا

 یرافدروب ناب كنافرص ءالبع رولوا ن رانا هدة فرس یرارسا كن رب رههلس

 رهاظ هرز وا لاشا رمش هدنب ره هک هد ناب یدئاوف نوا نددئاوف زوب
 او ہدئاف یر ) هلوا نیم یدنا لر عماج یهدناف زویدثا ود نالوا

 تم هل ش رس ثبدح مکت ردافش هضا ما مهو اود هدرد ج هقد رش

 'عطق یرھز هدد د رس او هدناو یجکیا ) ردنهرممندزس ید اه هروسو

 لوصا ات دا اف ت ۳۹ سفر زمردهدآ یب ی ار هز یمی ردي

 | یمالسلا هلع مدآ ادتبا هاش لح لاعت قح ردم لیلا ہیلع مدآ ترضح

۱ 
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 رد ةيهلا نایسنج او, دیلوعرب ٭ هجو دز تما قا کرد را
 آر ھو تلالد ہباضم یکبا یاره كنم رش هاف هکر ر وب هدرهاوج #
 هک رار روب رایضهب ۶۶ یدناوا هست ناقل عبس ندنکیدیک انعم هلیروص یکیا

 كيارف ساره كل هاو رد تبآ یدب جد ہے او رروسد یب طع نارق

 كن آرذ نالوا مسقیدپهدکملیا تثارف یەحتاف ذیآ یدب بولوا لد ہنعسقوب
 ید ول هسوکرب و یدنلوا سد یاث پلا عبس ندنشدلوا لثات یراق هاو

 0 دوکاو دارم ند( ار رولوا نصرلخ نریهح یدب هانا ا 0

 یزاغن لیا هروسوب یلھارپ دوخاب ردقم ٴوفوا لر هدا لع ہللغب رش یا

 تولواتیایدی ہيلعءانب را ردیاادا زاعهلبا ہروسوب جد یل ہا رک ی وکی راقدلق

 كاالغاوذ هلل او ندنغبدلو ا ہللا هروسو هلج یر زامن یلھا لوک مهورپ ھه

 میظع هللا یدنلوا +. ۳ ییاثلا عبس Gy نايب یبصن كو ہللا ی ىح

 تداسعو دج یبصن ندو كاوقو ردزابو تام دج يح كناسلا

 هزومارب كن هک رابم هروسوت # ردینابحا هناوق هلل وف كني ام: هللا سارو
 هی رظآ وب هر دسر یت روس تاور یدناوادیسا نآرق ساسا جد

 ندج الع مالا تیام یدعا ہدئاف یدنیا جالع قرح یف یدلوا الم

 مزہ زعنامات ودیا هدافا یت اج یدل هرات سطح ی ےب # توا افق زحاع

 یش هدک دید رپ وربح N کن تر اسم یی یسوع  زوک

 نسرواوا صالخ ند: عو ها تموادم هارد ساسا کرا هنع هل ید

 نارد سا ا هکراندروب ہدےنکیدلبا لاوس ویدرد هروس ینو ن ارق نماساا إػق

 مهنع يضر سابع ن هللا دبع نی رسما ناسطلس *# رد هفبرش هاف |

 كایشره 3 دتشيا هرک قوح رارروپب روناوا تیاور ند س الا بر
 نمس ادتاو نالوا نساع راو ییئرب كش نالوا ران رب ره ید راو یساسار

 ارامل لوا ادتاهدیزول رب ار ز رد ههر که کم یت كاد ردقون یس وا

 یداوا یل و یسادتبا كن اند هکم یدلوا ادیب رارب راس ہرکص یدلوا ادہا

 ناو یحدیاب ورد یدنلوا قلخ ادشا ردایورع ءاهس یک هل رلکوک :تاو ید

 زرب تاق یدی بولوا قاخ ابی ادنبا ردابیع یل لررب تاق یدیردکوک |
 عقاو هدنتلآ كنبضارا ۵ تام ندب اع یدنلوارب هنیرزوا كا |
 ا ا ا
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 ۱ اسد نوت رد اب کرو صد ردو هتمافو ردح اتوم یم ہن رح كاری ۵.12

 ردغلا لیلترپ هل, وب ژالوااههب هنفرحرب كب رش هاف هساوامج ہریرپ یلام
 ءا هنکیدلیا نانتما هلیا هحاف بوروبب مذلبا مرکم یکضاو یس هلبا هروس

 هدا رب كن هفب رش ہر وس ) ردشنلوا هيس اکا ید تن» “روس |
 ندنغیدلوا لزا هعفد یکیاو بولوا تبا یدپ هفی رش هکاف ردیناثما عبس |
 ندنعددنلوا تئارق هعفد يا هروس ما مع هدنرلتع هک ز ضرف یا ھ دوخ ابا ۱

 طل ید ددا کرد ہلوا نا ہد ہدتارغ # یدنلوا و سد ہللا یا دل میس :

 حر ٭* نجر ٭ هللا # یدناوا ہیمسپ یناثلا عرس ندنکیداک هرک رشک یا

 نکلردلکد رارکت یسهلک ربغ هج رک 88 ربغ 8 م راع ۶ طارص # لاا 8آ
 ٩ ایران و اما یدلوارارکم دریغ ندنغیداوا هنسانهمریغال نالوا هد نیلاضلاالو

 یانعهر هکلب زدلکد ررکم ینعملا ههح نم ردظفللا هه جنم یر ۱

 | «دشارف ضمب وردلکد یخ هلفرع باہرا ردزاو یلوعم هد ہبارخا ةة طا ۰
 ندەح اف هود سس ہل سا و ردنا تلالد ید ینیدداوا تارق نبلاضلارضغ و ٤

 ااف هکر دشم ر وج ہدرکرسفش ) رد,ا تاالد بد رغرس وب ی وا 0

 | یمهقرب ردات ندلوف یهر رد هرز وا مسق یکیا یآ یدبو رد | یدیا
 | یدےڈئوا عضد ملا کو نو” “| ردمر دو اطعو ج ندعحإ

 یکیا یس ہصالس < یرلتآ ك ردع ءد هو رکرب : ندالکو را

 ردقلعتم ےتدوبع فصوآیرب ردراد هتیهولا فصو یرب رد هرزوا فصوآ |

 | كني راتبآ تن هه اف هروسوب و هناس>ا ینصرب ہباذع یننصرب یس دج کرا تعاوب |
 ۱|یدنلوا می یا1 عرس ندنغیدلوا قلعتم هلاسحا صر و هباذع ينصر |
 تفح هلا هروس راس هد زاغ ره ہفی رش هح اف هک زارروی رایضهبو * |

 یی هفب یش هك اف هکرابد روپ ماماترض> # یدلنید یناثلا میس ندنغیدلوا
 فعاضم فاهضاوردیا ناسحا تاق یکیآ یی او یاعنقح هنموم نابقوا| |

 | کرد راشد رایضعب و # یدلنید ینا ا عبس هسلبع ءادب ررواوا لئا هرجا |[
 اھ نب نم رانا اش ہک ہل را تعا لوش رد ندننش یراکدید قاثم هیهر وسول :

 کد وخاب یدناوا ناسحا همالسلاو ۃولصلا هبلع دمحم تما قحا بواوا |[
 ۱ 21 ة هفب رشه كاف و یدلواا عا نو کا ناشلا لیلج نآرف ند هو اع 1

 4 *هروسرب #۴
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 ٍ نیانععوچ ا ارب ز مدل,ا ناس> | یی هغد رش دا نالبا یناثلا عبس ۱

>۲ 19 ۱ 

 اون تک ریس یک اراب دروب روناوا هب سا ید نالا ما 0 ینیدنلوا ہری"

 هناویلاعت لاق اک ) زْٰوا قالطا هب هم اف رووا قالطا هلن وفح حوا باک لا ما

 باہ زا ( باکلاما ہیرعو تش و ءاشدام هاو یس اھب ہل و و باکلاما یف

 ۱ كر 0 فام یدمرآ ماما ) تک ۳ ہرا دد 9

 2 1 رهاط یی ممد ںاکلاما ید ا ره تی دح ا رد یاد ها مس ۱

 ردباکلا ما هاف هد هکم تاحوتف 3 ٥رس هللاسدقرکا و ۔ رصح و (

 او ردراو هد هش یش بد اف یاس راب اکو فک نالوا لزا نداع“ نمد /
 ۱ ودر كهلجو ر دش):عچ ی ی رانعء كەن ارق تابا عی رد هه رک ت بآ ی دب

 : كالَغَو لح یحو ردسک هیهآ | هرس تافص هرول رم تانآوردهتیآ یدی و

 ول ھا تافص راشو ردعءاح ییسهلج ناعص ید: کا ردق وح یتافص

 تال ردّقنره ہدە آ١ تاک نالوا هژزاب نداع“مو ر ولو ہلا ترا اف یدب

 : جر د٥ دنس هک هلل رجا هدهسداراو هد رمش تانآ قلعنم ی کو میاظعت مود :

 حج "هروس هل رس انعم تعج و ماکحا تعج نالوا هد هفب رس دعافو ردشهلوا

 || هروسو و )رلبدروم ناب و مرصا ولد یدنلوا هہعسد باکلا ما ٭ هر ول زم ۱

 || لا ءدو هامه قح ارز یدناوا ه یس ننم "هروس هنعهارب كب ه- فی رش

 ۱ ۳ ناسحا 0 هہاع هلل !یلصے یت یی ہل سس "هر وسول یراترضح

 کج اوا تراور ییاثلا نماعبس كا: رب :ادقاو )یلاعت لاق اک یدرود تز

 ۰ 1 رفاو نکرروتوا هرزوا لوی هد همرکم هکم مسو هبلع هل | یلص ایفصالا
 | رطاخ لرابم ءلزمدنفا مالسااو ةواصا هيلع یدلکیرلناب راک تراک كش رق

 ۲ | اود ادو لام ردقوت یراتربض> یلاعت هل هراذکوب هکیدلک ہنی راٹداع۔
 ا تروع رس هلا ادر ر یڑکا كراتموم نالوا ہربل ند یدلبا ناجا

 ۱|ت تلود یادت قد جد ھی دبا ےب ید. و رولواقوط ہ اکو چا هاک ب ودیا

 ِ یدلبا لازا ییهلرلح هب او هاش لج قح بانج ہدراقدروہ رکفودد یدیربو

 يرانا نس مح یا یتاثما نماھبس لانا دعآو ہرانعتءام ىلا كن ندعالو ) ۱

 ١ هکنها كنست او ز هلوا نورحم نو اك هاو ہللا تافتلا هش راتأود ان دو اق



 هک زر زور 37 یگ دلا 8 ال و او تو

 ردنوا توب وب ربا مرد شملباعج یدوبعو تیب وب ر بنام هد رش داف

 هل :ھجوبردلقشم یتا رع یمرکب ہذب رش "روسو ردنوا خد تیدوبع با ما
 هدأ رقر وس رعضو یدلوا ج یدو و نواو تب ولر هم نوا

 ییرکب ول ارز یدلوا ر سد نآرقلاما هب ۸فد رمش هح اف ذرشو یدلوا عج

 ید هك اف ینغیدلوا عەماج لر رڈ رد دحنافیسهصالخر دراو هدنآر ف هلج بنا مع

 راەیلبا تجار هروک ذم راد آر اناوا بل اط ہنلیصفت کناقیةح و یدلبا عج ||
 ردەنسانءہ لضفاما هکر اردو لفن ندزجوم ربسفت هد رسنا رهاوح # |
 بقلم ہللا یمالی سو ہیلع هللا یلص تلاسر باسنجو یرقلا ما ہکم مەت |
 ثیداحا یلئاضف بولوا هعماج یرارسما هڪ ید ہفی رش ٗ٭_ کھاؤ رارداوا ۱

 ماما ٭ یدےناوا هیعسل نآرةلا ما ندنعیدلوا هلبا هے اال ضذا ہيلع 4 و :
 هد هز یبا نعم 3 ما دی رع مالک کل ردہا تاور ندتغا ها یراترضح ی ۳ ِ

 یاکورارحآ یارب هدرا هنیدنوعد ول مالسا رکی راک ار واک :
 داف ردبا رەد شیلا ما برع هعارب لواو زرد هارغ بولا ےن رلکوا | 8

 دن و ) یدلنید نآرقلاما ندنفیداوانآرقلاعماجو ت اده عد هغ رش ||
 ساوا ما هغامد کهتنرد ہنسانعم عج ما هکردب ورح ندہلاعت هللا هجر لعد ||
 ضا مالا ماو ندنفرداوا عج هدنا هنطاب و هرهاظ هج ساوح راردیا رجعت ٍ

 ایہالاناطلس ندنغیدناوا مست نت عا و جام دوجو را طرح عنج رر د ا

 ےھت ندا یضیف كااع عج یریبعت یمالایب دہرا ٹر طح ابا ال تدا هيلع | ا

 هش رش هحتافو یدلنہد مواعلاو راونالا عجب ہّيرضح هيلع ءا ردندنغیدنارا|[

 ہت نآرفلا ما ندنغیدنلوا مست ندنآ مولع ہلج بولوا یجب كنار دا[
 ندنعب دلوا ہدنوکوا كولو مد سەب قاح ہلج رد هنس انعم ماما ما ماو یدنلوا ۱

 ماما هلع هللا یلص ایدنالا ناطلسو راردہارب ر ز نیس 'ماما هد ههاشداب ۱

 ردوا ربیع د یمالا یب ندیراقدل وا یسادتف ھم و یس مولوا پتا نا هل ايالا ۱

 قم هتغیدلوا لوا ندهلج دار قو هدلوزنو هدناک ید ےب رش هاو :

 رکسم وب " ردیاکنا ما ی تن كنو رش "هروسو و ) یدنلو : | ےس ناآرفلاما

 نارقلاما بودیازب و 4 روه جوراب E راک راج ما لا ی و طر



 ےن ٠

 /||یدجا فیرش عرش هکر دنا تەب یشو یب ہموحرم تماوا نب رش صن ۰
 ینہطل مالک (نیلاشعلاالو مهیلع بوضخلاریغ) رد ابا مه یرلتعب مش راس
 مج تح ءااا) ردیا ناب یبراتعب رش ن الوا خوسنم و یلاوحا هقلاس مما

 ۲ نالوا «دنارق عیج (نیعتسن كاراو ) ردپا نایب یت داہد ماکحا نالوا رومام ۱
 | |ماسقا هصالخو بولوا نارق ماک> اع هروسو هيلع ءان رلبا ناب یرااعد| ۱

 || لوصالصا سد یاثمریدنلوا هیچ نآرڈلا ما ندنغب دلوامچ « دنوب باتک ||

 || بقا هلی ما یدناوارممهت الا ىب هلیسو هيلع هللا یلص راک درو رب بییحراوتالا

 ٴ(ثیدخلا یف ) لاقاک ر دنغب دلوا لصاءلراوناهل جو كنافواع عیج ینیدنلوا )ا

 یدنلوا قلخ سو ےياع ہللا یل صدجادتبا هللا لوسر قدص یرون هلل ا قلخام لرآ ۱۷

 اځ تادوجو«مرجو لاعب نکس نواندنس هیام درون لواهرکص
 یدنلو

 یدنلوارممهزیمالایب ن وهخادغ وط سو هع هلل ا یلص ندید رون اع هلج و

١ هرکصذدنو هبنآر فروسومءاج یارف ماکح | میچو لزاناد | ید فی سه اف
 

 /|(ہدباتک مان بیغامافم) یدنلوا هد نآرقلا ما هبیاع ءانب یدلبار وھظ ||

 ۱ تابهآ رد هرزواسق ترد ماکحا نالوا هدسء رکن آرق هکرلب درود
 | ی اسقا تردو یخ د یت انآ كن ہنی رش صاف تایر دق تایدامم تان وبن
 ۱ |هتادداعم ثلاث ةيارلبا تلالد هایهلآو ردباناس یتاب ا یاہو لوا يا رلبا نایب
 || هکنوج ردبا تاالد هلی وبن ناتا تادآ قاب ہردقو اف عبار ہیآ )ردنراشا
 عج حج انسا ترد ول ید ھ-۔۔ھت سس داف ردهدام تردول نآرق هصالسخ

 ||( لصاح هکرا, دروس نیَعَعح ضب و) یدنلوا هیعست نآرعلا ما ندنگیدلبا

 اتو دج ہقح هلناسل یرب ردهنسن جوایهآ | بک عیج لصح هکلب نآرق

 ترخآو اند نئ یعچوا قلوا لوغشم هلل دابع هقح بانج یخ كاا
 ٠ لاج لاکو لا ھنمرکو لض٭ كَعح بانج تواوا صالخ ندرانجز

 || یلعسو رد ان یردص كنهّش یش روس و ردنلط ییاوا داش هلرس هدهاش»

 ۰ لود راجو نالوا هل مت ھج ترخاو اندو ید یسدقاب رد داسع ناس

 1 ضل ) یدل وا ثا ثا هش وس نأرقلا ما هج رد هنو ردنراشا

 ۱ لدو تس و ر نع نافرع دام ندمولد هلج هک رد راشع و نم

 ۷ | ست نآرفلا ما نوه رد دوجوم مہا فی نفع او ر



 رکش هم قیدصتنیهذویماو ردراو ناب ی رلناسحاو من كلام قح

 هرانموم ندا تثارڈ یب هروسو دوخاب یدنلوارمست رکشلا ةروس ندنفب دلوا
 "هروس ن دی دلرا ناد اراد رواوا بج وم ی رکش عاونا قح بانج

 تب هنوک ن دن وک ك راندیا ماود دن ارق ییهروس و دوخا یدنلوا میل کش

 دوخاب ی دنلوا هيم رکشلا ةروس ندنفب دلوا هدا ز یر ه ونعمو هی روص
 هلل دج ا ( ردشاک ہدف رش ثب دح) میک ہت رولوا یس هه دقم هلرکش یو
 هدد اهل دج لاکر دن دندار الر کش دج هکر دروس ااكروه ج رک ثلا لوا

 رکش روس كنەروسوب هک رړروب هرسسدق (یراذف انالوم)رولوارھاظرکش
 تم ر کش دوخاب ردتدنفیدناوا رادتنا هلبادج ندرکش دارفا یتیدنلوا هیمسد
 ندهروسوب ومماج ترا كيرخآواند هفب رش روسو مکه تن رولواهدنلب اقم

 ردیس هنیزخ كنهرکو فطا كن راترض> ی اعت هلل اردقو تدر جراخ

 (باتکلا ما یارب كن ہفی رش *روسوب و) یدناوا همد رکش روس ہیلع ءانب
 e قبصا هدلاو لدالوارد هنس انه لصا مای رزاوا هیع"نارقلاما هلا

 هدنرکد ةکع ےک ہترواوا لصاانا رغوط ندانارادالوا ارب زرونوا ءیعسلما ہی انا
 هکم هدقدزلوا قاخ یزوب رپ ادت,اراردپامبم“ذداللاما ہیەرہاقرصم یرقلاما

 یرفلاماندنغیداوارھاظ ندنضرا كنەکمرار راسیدناوا قاخیرب كن دمرکم

 كمو برع دالب یڑکا یی دناوا هيم“ دالبلا ما ہرصم ردڈؤلوا هیعست
 هلرس هریخ ذرصم هساواطصت هدب رع تبالو راس روداوا مست ندنایرلتمعت

 هلع ءان نم هاا یارلت الو یا ہنراوآ ط3 ہدرصەنکل راردہبا شید

 بتک عیج ار ز رارپد باتکلا ما هظوفح حواو رد ی ٥“ ہل مما دالبلا ما

 لیطع نآر یکدانید نآرقلاما هب هروسو و یدلوا حول یلصا غل ھ وا“

 ندنغبدلوامماج هفب رمشفح این د ماکحا ماسقاو یماکحا نالواروکذم ہدنرعا

 خوسنم حا لاثما صص دیعو دوو یھن سما ر درانو ماسقا لوا

 (نیلاعلا بر)ر دراو یهن هن هديا ارت یدجو مما هلد ج هدنیکرب هل دلا) اعد

 ك ام) ردلاثاو هیاکح ی داعاو قاخ كرانلوا ٠دن تاو لااعو یل لج مظن

 هرلزموم « دتا زور ینغی ردیتبم یدیعو و دعو یس ہی رک ةا ( دلا مو

 ( مهلع ملا نیذلا) ر د ثلا نابن یدےیعو دعو ہلَئ4٭> هررذاکو تنج

POTTER 

 ٭ صل لپ

 ی را



 1 رام 7 807 و ا دلانا دام هام عج

 | االق ( ن درببکر سفت ظعاو نیسح هثب و )ر ر دیک یرلضرح ناالوا ضراع

 ۱ یس هک دج هدنلوایسی دنلوا a سد دلا هروس هب هد اف روسو هکر ار روج

 دوخاب ن دنفب دلوا هروسول دج میلعد دوخابرد دنغب دناوا ر کد دج بولوا

 نارع لآ ہن رګ هرش هر هرقد "هر وس م نوع دنغبدنلوا ناب هد هروسو دس

 ا 0801 ما ارسآ ی هرو ٗةصڈ ہد هرش روس ینیداوا و سل

 نارع لآ رولوا ك٤د هروس نالوا هرو ؟ له" هرن ہ دنوردیعب یدناوا روس

 ۱ |یدسالوا هيمن نارع لا ندنفن دنلوا ناب نارع لآ هصف کال ذک

 : ناییدج تیفک هد هروسو یدو رددنو یب دلند دج روس ید 4 هاو

 قئال هد كفح بانجو یدلبا ما هلدج ےنررللوڈ یلاعت قحو ی دناوا

 ۱ یس ہمیط کا هل داد وا یدلنید دج روس هيلع ءان یدنلواناب یچیدلوا

 | اهدع رکنارف )یدنوا ےیل و *هروس ندنفب دلرا عماج ی درج عیچ

 ها رده ۲ وک دی و هد اند یس دیردراو ( دج ترد نوا نالوا روم

 | هسناب وس هدناسل ترخآل هایسید روش وس الا و هایش ۷
 ۱ یدذلا هلن درطا (یمکیا )6 حرا ن : نجلا نیملاعلا بر هلل دا (یکلوا) )ردکرک

 | هد-,عیلع باتکلا لا یڈلا هلل دل( یعجوا) ضرالاو تاوعسلا قلخ
 ١ تاو ار طاف هلل دج ا( یھشب)صضرالاو نا وعلا نام هلی ذلا هل رای 2

 /|اولظ نیذلا مولا راد عطقف (یمتا) هرخآىلا ةکُم اللا لعاج ضرالاوا ا
 | هدنرخآاما ) ضرالاو تاوعسلا بر دا ءالاف ید ) نیملاعلا بر هلل دجلاو

 ۱ مه یف تو یککا) ٥ هرح الاف هزو دیا (یکلوا)ند دج. ید قح ہلوا

 !موقلا نم انا یڈلا هلن دلا ( یعچوا ) نیم اعلا بر هللدجلا لیفو قلا

 ارج :دص یذاا هلن دل ا(یصسا)اذها ارادهیذلا هند !(یگدرد) نیلاظ)ا

 ا وعد رخآو ( یجندی) نزلا انع بهذا یذلا هل دا (یجتلا ) ه دعو

 ینایصغت یدنوا ناب لهجو زاجبادج۔ لئاضف هتشا نیلاعلا بر هللدُجلانا
 1 تجار هی ھر رس رجتاھتو ہربثعم تگ ید ناوخا ندا دار ق° هالک |

 ۱ یس هسا گشود رکنا هروسیعارب “ار کر هقب رس "هر وسول و ) نوسلیا

 |(۰ شارد ین هش رش هروسول رب زرد خو اس هکلب ز دلک د هل تهج کک



۹ ۱ 

 ا كي صاف هجریدقتوب ردکعد راصتتسا حاتفتسا هدتخارد هنسانعم ترصن عف
 هرو .ف>رولوا كءد یعدنا 1 دراب 99 ترخاو اند هدا ت دارو یسانعم

 ضف تلاو ت رصن حاتم ہل رش دم اج کود بانج هب اعا و م دراب

 نکسد نعد ردا هناما ہراندیاتئارڈ هقب رش داود وخان ردنزعلا بر تبانع

 یب ههگاق مکر ھرولوا ب بلاغ هنن رزوا ادعایونعمو یروصیک ناطیشو سو

 (یتیاقلا ره بح اص ) رولوا صالخ ندنالکشعو « دبا توالت هلص واخ
 تب وه تعا ازخ واسو هلع هللا یلص مم اکلا وج ره ظ٥ هکرلبادرویب

 هاو ءان هنغو دلوا حاتفم هاو وک 5 لیلج گز ارق روسرا ارتسا رئاسو

 نالوالد باب رارداتک داف هروسول 2 (یریشق ماعا) یىی داوا هيس

 كن راجن ولوأ نالوا انو ناسحا كن راترضح لامن قح هنفرع لها
 یدناوادیمست ںاتکلا صاف نوجكتارديحاتفء لراتعن ا شمزوک یب
 اف كنس هنرخ هللا باتکرارسا گرد زوک دم ما ارعرہسفت 3

 رولبجآ هلبا هه اف یر « درپ یهلا باطتسم ب اطخ فلاطار دیح اتع
 رذپا عولط هلباهحاف هبلق كنافرع باہ را یرازدلب كنسانعم جی رکنآرفو
 یاج هدهاشمو ر درا سکع ہلیس هنیبآ هساق راذءاک یرارون كن هینآرف تامآو

 یدنلوا هست باتکلاذح اف هیلع ءان رزتسوک زود ند ہی اف نآرُف یانعء راونا

 یدتاوا عضو هنسورف لعطح نآرف ر د الع یس هزوس هتاف

 !نافرعو ئ4 بار رار دسانا ں ا ۳ هنا ۱ هک اه ہدئارف "ییاعمرارس ارسا عیچ

 یک یر او صف رو :ALE هر هاف ڈنربآ نالوا
 اکر د رلشعد رایضعب )یدنلوا وسد باتكلا كاف هیلع ءان ر دبا فر

 دوخان یدنلوا ادتبا هلکنوب هینآرفروسورد هاف ب رون نالوا لزا هام ادا
 ندنغر داواوب هروس نانوفو" لوابون ]وا اد : ها داف میظع تار ةادتا هدزاع

 لازا ادثا ہا و هيلع هللا یلص ادےخ بربح دوخ اب ی دنلوا ھ یسل هاو

 ہدناوا كطوفحم حو ول دوخاب یدنلوا هب یس هاو ندنعب داوا هلد راه اف یو

 هفد رش هم افو یدناوا هيم بانک لا داف ۵ه_ءلع ءان رد ازا هه رس ۰ هروسول

 ثیدحلا یف لاق اک راب د رویب هيعست نم دےنفا م السلاو ة ولصلا هيلع ہلا
 |نط اب و ره اظ هفب رش هح اچ نسب 6۰ ءاد اد کس ای ایم د انکل a اف



 ڈو

 ,درافب رش فحص* دوخاب رد هلبسو فی رش ح اف هفجا ین روو تکرت و
 یصرپ دوخا یدلند هاو ہیلع ءان رواوا جن تاتک هلکنوو رواب زاب ادتا

 هارد یجظع نآرق بو دبا لیکن یترجاب هباهن یا اب فلا ه دق دراو هیتکم
 یدنلواد یس بانكا هاف نو2 رافدنقوا ہا "هروس کرن ادتا ہدق دلش

 ترمضح صاخ بو۰ انتلاسر تانج هکر دا لغت هدر دتا رھاوج ھی وا

 یآیلا ندرلک هلباجو مالساادیلع لب اربج ترض حسو هلع هل ایی ص هلا ۱

 ہدبآاممار بودہا ذاحا هناحندابع یف راغمرب هد ارح لبج ہدنب رق هکم لوا
 ادص وات بهر هرزوا لاک نوکرب یدررروب تازع ندءلخ تدایعو رکفو رو

 بولوا ضرام تشهد رب ہراب دنک ندتیه كن ادص لواو یدلبا عاقسا

 رادےّقعرب بولک ہنی را ہل ام دامس كن اهنع هلن | یضر ( یربکلا ةع دح)
 اړخ بیح ب انج یداوا رھاظ بهم یادص لوا هنن ہدکدےاک تنوگس

 بول ینغب داوا م اللا هلع لب اريج ی ادص ادن مالسلاو ةولصلا هيلو

 رورس یدید ( دم اب كل مالسلا) ہلبا ادا لزوکرب راب داکد هلال مو هجو
 بو د مالسا هیلع لیاربجا مالسلا كلعو ید مالسلاو ةولصلا هيلع مع

 هه لا هلال نا دھشا لق) مالسلا هیلع نیمالیریج ہدعبرابدشلب بوشوروک
 هني راد داوا ثوەبم هل ونو تداهش ملماوید (هلوسرو ہدہع اد نادهثاو

 هرکصندقدروب رک ذ یتداهش هلک ید مالسااو ةولصلا هيلع یدلباتراشب

 ہیلع هلل |ىلص ملاع رضف هلیماع بروتک ی هش رش حا مالسلا ہیلع لبرج
 ید مالسلاو ۃولصلا هيلع ابنا ناطاس ه دعب ی دانا یل و ملعت نزسو

 مالسلا هلع لس اريح هب د نیلاصلا الو بو روت تک ارق ی رسد دم او

 كس وارو یدلیایلعت هيما نیهآ یخ یف هع اف ہلیس ہلک نیا یدہد نیمآ ید

 ادتباەلکنولم رکن آرقورد ہ زوس نالوا لزانادتبا هاف نالبشالک | ندش اور

 هکر اید وب هلل | هر (ن رسم ضب)یدناوا همد هح ا ءاش هنغب دزاوا حانتفاو

 ف الوا حو 3 اح ا هود تیر للیسو هو هلل !یلص مل اعرورمس ۱

 راض ہد )یدنلواە هح اف ندنغیدناوا عح ہی رس هروسو یاذل لززا

 ا ۳ یررخاش وافر دیح 22م كناري عج ۰ دنعوح رضا (هکردراشع د

 ( هکر ادم رویب رلیصمب ) ی دنلوا هری او نمسا ندےنفب دلوا حلبا

 و7

 سس



 ه ینلنارف ,(بقواذا) ندنفلن ا6ا |
 دساحرشنمو) ن دنکلدب لراتروفوا ہدراموکود نوعا رس یخد (دقعاا ینا |
 كا بو دیا راهظا یلدسح ( دسحاذا ) ندنکا دب كني دا دسح یخدا ا

 ( ذوعالق می-حرا نجرا هللا مپ )۰ دک دنا نع هل دا

 اتال ننمور) ہدق داوالخاد هب فر

 هسوسو ( ساوس ولا یشنم )یدوبعم هلکاتسردكنس ہلوقم ناف (سانلاهلا) |
 مرونغص هراکدرورپ ن الوا ف وص وم هلبا تافصون یئعی ندنرش كن هدا ||

 هک درس لا طش یم رو سوسو لوا (سان )دیش كناط يش ندیا هسوسو 1

 ردا نوکس یک کما دس وسو ہ دق داف روک ذم یب یس راک درو رپ ناسا :
 ی وت ۱
 ہدردیلس لا هک دیا هس وسو لوش ( سان لا رودصق سوسو ىذلا) :

 ندرلب رپ ندا هسوسو ەد ردناب یساوسو € سانلاو هنا نم ردیا هس وسو ١

 ینا ه٤ رزوا هکشمر وب سو هیلع هلد الص (تانناکرورمس) ردندرلیمداو

 ارد ویلوا لزان یلثم نادنادن وع هکیدلوا لزا نيتذوعمییعد یدلوا لزان هروس 1
 بحا ندک ذوعت هلناذوممرراس یت امت هل ادنع كن ارق ی رود ییا یدماا
 ةولصلا هلعرع رب تب ردہااھنع ہللا یب ضر (ھذیدص هشداع نرض>) رداضراو :

 هن رات داهسد برود تثار قی ہروس یکباوہشاہسناوا یجور ناجق كمال سلاو :

 تداءسعجو یدرارروس یتا هتراتداعس وضع نالوا ییجو لواو یدزررودوا| ۴م
 تکرب و نع كن راتداعس دب هتداعسو صع لوا بو دوان ی آ هدنفبدلوادتشم| |
 صالخاتاوذ ندیاماودهفب سشداروا هک هلوامولعم # مدرروس نب هل: احورا |

 یدمشر دمزال قیقوا هلعسب عم هعذ د رچوا یر هفب رش "روس نیز ذوعمو]|
 ملهدیات رشامم ہلیصفترادّقمر پاک رت یدلک هل رسد ةف ریش هاف رع“ رد

 قح ر دق وچ یخد یس امسا ندسنغب دلوا ہروسردقلا مافعرب ہفب رش حاف
 !یمرکب ه درمسفدلا رهاوج كنرلترضح (ظعاو نیسح ) نیقةح ا ناطاسا |

 شالا ناسیعو ح رش ینس هب ید هجو كنب رب رهو ناب نفی رش مسا یدیا |
 هل رب رح یرادقمرع او رر ہ دیرعسفن 3 1 ها ' مک تاح وتق یییدلوا :

 رهاظ هرات دبا توالت ( هفی رش حاف یرب ند ہم“ هحو) یدناوا عورش
 تفرععو ضيف تقیقح هاا لها ه دن راد رد_ه>آن را ورق تجر نطابو :

 هم تکرب وچ ا

 1 یمەاشدابرایم دآ ی كام ) مروغص ہا راک در ورب كل داب هلب وس 1

eرم تہہ یہ  
۰ ۴ 



 بت اور یز 7 اک دقن د رش ت لح دو ۰ هتشا ردراشهروس ۲

 ۱ "هر وس 3a هسک ا ی “السلا و هولسلا هلع اسا رو سس ب <i ) هکر دزلوا

 || ندنرب یر ہلیاببس لئاضف ضعب نکن لرنشم « دعلوا یهلا مالک یس لج
 ن دنکا ہر وصحم رے ءاہشا یرات رضح یادت هلل | ن د:ه> ولر دلصا

 ندا جهد هللا یطر سابع نا ) ی دانا راتخاو ب اها ی را ھنسپ صعءب

 | كماللاو ةولصلا هیلعتوبن بانج قاشو كچ وکر, نددوھب ( هک ر دوم
 کرا ترا سا ندنآ یرازڈ كن دوهد مدعا نا دل یدرولوا a هاتف رح

 نشو د ه دنلع قعارط 3 دن ریس لعص لراب» كم السااو ه ولص)ا هلع

 هرونک هرو دن ادد رب و لو جاقرب ندیرلن ار و كن راتداعس هناشو رالق

 : ترضح بولا ینارلنا یدرونک «رودنک یا بولوادیمماک | نالغوایدوهب

 || بولغا کود رب نوا همیار هلا رح هنمان كم السلاو ة ولصاا هيلع رورس
 : تم اب بلاو هو لصاا هام نام 6 رو یر دوو ہلتلا شاطرب « دی وقرب یتآ ۱

 | هتسح هسدا شاو يعوقو ی و را ییع دوما یرابد انس یب ا ر7

 : هلع هللا یلص مان الا کس بواک م اللا هلع ) ل اريح ترضح) یداوا

 ۲۱ یرح اراك ہا لوا مالسلاو ٠ ولصلا ها ترمضح یدر و ربخ ندا ہا و

 ۲۱ رج ترعح یدر دنوک ی هجو هلل ۱ مرکو توپ هلل | یطر ) یل ترضح )

 || لصفا ترضحو یدّنراقیچ قآ ند دوھع٭ ن اکم بوراو هنع هللایضر

 ۱ (نیتذوعم) العو لجیح ناک اب روضح كءالسا وهولصا هرلع تاقولا ۱

 || دنهوقوا یا مالسلاهیلص لارج ترضح یدلیق لٴڑمہ نی راهفب رش هروس

 «دفدوقوا دیار ره زد هک رکت تو نوا هم رش "روس یکیاوشا تویلشا

 رورس ترصح یدنووا ی 7 وا كس لب دووم ناعف یدرونلوا لح ہ ےک

 تفخو تک هدرلغ,طا ندب تایعخآ لک او ءاولصلا لضفا هيلع ه1 تاشاک ا

 دچا ری و رخ CAC قلغاا بر ذ وعا لو میس> را نجرا ہللا مس یو دوا

 ۱ یتا ن نم ےہ کا راک درورپ تہ ےک ےس اع



 یند (ئآ ماو بھا اذ) ویگن لوا رب هی ارت للصم )|
 نروتک یتودوا فاصوا ازس ا ( بطال | هلاج ) ر بک اکا یی راق 8

 فصو ول ردیسا راق تان .ھل و نا بطلا دل اج هکک رک كسب نوساو ۱ هد راقا :

 ۰۶ رک اف ےب لوا گردو ین اترا ء1
 (دسنءلبح اھدیج ىف ) یدیا رجاص ہنلوپ كمالسلاو ةولصاا هبیاعا [

 هدنسم ر ونک ینو دوا هد وهعم عد راو بہار ندسنقیل امرح هدنن د رک |[

 ینآ دا مه ندیو و رد مو سا كيودوا هد تدر ؟ هکرزکب کرا ییدوار ٘

 مهح « دنس هفرا كنا E احا ید دی۹4” ران دوحایو ر دکقیا ریقص ٴُ

 رد یل | رم ضر ند ران دتا وب و عی رضو م وقز هم رخ ن دن طخ

 نہیاندغیل بول وف ہرْزو ا راوی درب یس همر هد ور ( هکر وناوا تیاور)

 لراوید م السلا هيلع لرربج ترضح ہ دنتتح لوا یدلغب هر زو یک ا

 ندنشب رق (هک راب درونک ) ی داغ وب لوا هل برس کچ یئآ بولک هن درا |[
 ةولصاا هيلع دج راب دید هم السلاو ةولصلا هيلع تا اکر و رس ہو رک(

 تبا فص و نو 2ا مزہ ییادخ لک دتا توعد هنت دابع یزب م السلاو

 یدروہ بولزا لازم نەش رش "هروسول یراترضح یل مو لحقحتقو لوا

 هدلع دم اب ریو ربخ هشب رق رافک ( هل اوه لق محرانج را هلل احسب ) |
 تاذ نالوا عماج ىل اک ناقص ادخ نککی دنسا نفصو م السااو ة واصلا ||

 (دیعلا هلن 0 رد دوجولا بجاو نالوادحوتم هلیا لالج تاف ص (دحا) ردکاپ ا
 سو و م )رد ہو دنک ی هج وت كن اج اح باب را عیج لجو زع ادخ ۱

 نو اون کی لو ) یر عوط جد ( دلو لو ) یدم رغ وط
 نداشا عج و رفتم ه دن اذ ی دنک یدلوا دن ام ی رق اکا یر ِ

 ہجر ارب ہلی سصق لاک هفی مس هرونو» ور هلالج لج لال ااوذ هللارد یخ هم

 صولخو ہلماک تر اهط یصالخا "هر وس نم ومر ردلقش یی هیهلا راع |
 روشلوا انب رصق العا وب « دان نون هسابا تو الت هرکرب 7 ہآ تلق ا

 یراغص ہاکك ل هنس يللا هسایا تڈارق هرکرب يللا یصالخا روس نم وەر دا

 نارق .a ہهسلبا ثا ارق هعفد جوا یصالخا ےن ا ۱

 رولوا لدب هناشلا ما نآرق ث ثا ۱ روس ار زرواوا لا 7
 حس ست

 هکر درا هروب ۶
 ہ77 اهانت
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  aکلرەدبا دج هتفداص دعو و هنن رازبعت و كیهاشرع كبر ید :

 رو رس 3 ی )مہ > ہلا باط ترغغم نوا كتاجا ت

  5دەس ےک و نوک نھ ی کراشمروی یدنلوا تاور ندلسو هيلع

 یک ٠ ا نوع ےکنا کردا رافغتسا ) ( Eمک

 ||دااوقارکا )رد دیا لوب قوج وب وت ندراندیا رافغتساالعو لج قح
 "هرودو و یدلوا لزان لوا ندنهف همرکم هکم هد رش "هروس ورشا هکر اد دید 1

 تراشا ہن رللا تا ها راد كاسو هيلع هللا یلص تلاسر بانج هدول لج ۲

 هد: ہلد | ىر ساء ترف > قم روہ توالت یا مالسل وهولصلا ہیلع کف راو ٠

 ترض > نسرلغا هب ی عا رایدرو ب مالسلاوۃولصلا هیلع تونا: جی د الغا ||

 زکیدنلوا تراشا هقب رمشن ہیاقہ راد هلکنا ارپ ز ہک رل دروس هنع هلل |یضرسابع ||
 ا ۲ وا رد هرز وا لاو یاکردید ام ددروس مالسااو هولصلا هاڪ

 ٴ نا ییثاق كالو ڈوب هطیدلنید ( یدلروکر وک هنع هللا یر ساع ہرکصن دون

 اأ كلا مالسلاوةولصلا هيلع توبن بانج ندلجا لوا یدیا هنع هلا ضر سابع

 هروس و ویو یدرارر وج ردي والبر ورک ء هی همالع وبشا ہدنئاش ْ

 (یدلوا لزان یتآ نیب رقالا كنریشعرذلاو نجف هکرابدروتک,  یدلنید میدوتلا |
 كن هاش لجادخ بورغاح نی راععخ نیقب ۃولصلا لضفا هيلع ناشاک روس ||

 تااسر ترضحرابدتبا فب وخت نب رودنکندنتجز كنازجزورو ندناذع ||
 لا. توا ش رساط هدنرلب اداس توعد هاعا یرلنا كهالسااو هولصاا ع

 یراترضح العو لج قح رایدتسا قهر وا یعالسلاو ةولصلا هيل نینوکلا ||

 | به یبا ادی تن ےحرلا نج را هللا حسب ) یدرویب بودیا لازنا یب ہروسوب
 E ا هل ,EEN الم لا یا ت كا و (ن

 1 یدعا مود ندنسودن 3 یش رار نا دنےع ا یغودنازق هلکناو لام و



 ور

 رول زءعامرا هکر دا تباور رلیضم!یدیا زالوا رداق هکم ا ناسا ندنخلولتط
 یکیدلک رلدویم یلثماملاوران ندرا هوم تنج ہدن ا اضِا هدک راک هاند

 یس هتسلو وید رولک ندقیشا كغامرا لب راهنسک ق وجو ردر ومشم

 یلباهن بود بک هرار اب د بیرغ و بی رایدنک بوپاب رهنیفس بودیا
 عامراو هکر دیو رم یب دقح ندتلا هلیسورصف كروب زم عامراورابدم لوب
 قاشموت ندتعقو ضا ندراق یب وصو ردلو کاله: زود یا لرو زم

 عاوا یرلموقو یرلشاط نالوا هدنگاو ردولناط ندرکشو قرص ندزو و

 ندرهاوحو ندعسو نونلا هدنفارط او ردنارەعرو كس یعاربطو ردرهاوح

 بواوادیزا ندرازدلب نالوا هدام هک ردراو یراقادر و هساک و هب رمڈم ردقلوا

 ہی هغی رشریسافن راذدیادا مع كا: لص ةت ندنفی داوا جات هریک د لحجر ینصو
 هبلع دم اب نوا كراک درورپ بانج سب ( كبرا لصف ) رلهدیا تعجارح
 ناب رق یردود نالوا لام زعا كي رهو ( رحتاو ) لیف زاغ مالسلاو ةولصلا
 ندنس بول وط قلنود اکس ےک افق (رتبااوهكتناشنا) ہلزاغو 9 و2ا

 الصا ندندالوا هکنالوا کو سک یغورب وق ہکردودن کن یاب وت ردزنبا یرونوا

 هلن دا ردیقاب كدەتمایق كتیرذ كنسو رولوا مط#:«یلسن تولا ةن

 دیس هلی هنع هللا یطر ساسبع ترضح ہسوک م اقرب ندشو رف ہکرابد رونک
 تدابع هزعراتب لبب رب نس هکرلبدلاص ريج همالسااو ةولصلا هیلع نینوکلا

 هیلع تانناکرورمس ربخ زرهدیا تدابع لیبر ہی هلال ج لج زکی رکتزب و هلبا
 یدروس بولوا لزا هة رش هروس ون هصشرپا همالسلاو  ولصلا لضفا

 دبعاال ) راناوا رفاک یا هلی وس ( نورفاکل اهباابلق م مےحزا نج را لا ممب )

 ( د هاا نودہاع متاالو ) معا شلسرپک ہیایشا نکگیدتیا شاسرپ (نودیعتام
 (تددعام دیاماناالو ) هثیش مکیدخا شاسرب نب نسلکد رایج دیا شنسرپسسو
 نودباع الو ) نکید رابط ہرازارس هک هرل هنس ل وش ماکد یوباط نیو

 (مکنیدمکل) همش مکیدتنا تدابع نا رس ری دبا تدابع زسەو (دبءااما
 مدعو لذ مب رداکب و ) ندلو ۱ معا ضرعد ۵ ریس ل رد ۵ رسد كاۋا

 (هه ارصذءاجاذا حر لا نچرزا مس )مع تدابع ہدرشری ںوردود رو ندا

 بااغ ہرزوا ءراذعسو د یس هکر ولک یی درا كن راح نلاعد یر د نجا
 ٦ ہو هد سس یھ

 4م زرریدتبا لپ



 لاح ناسا هدنوک لوا (اهرابخا ند دوب ) یدننا هرشط یا

 كلاوُز یب ماحوراکدرورپ بانج ( اهآیوا كب ر ناب )راب وس نیربخ هل ہلبا
 || رریوربخر شو ریبسح نالشا هدنرز وا هلربیس قفحم یم.هلاو یو نالوا ہربب
 هرشج هصرع توود ندروف قلخ هدنوک لوا ) انشا سا ارد صو دمو )

 هل رس وکه رودنک یسازس كد رالعہک ( مھلامتااوربل) راردیکه باسح فق وەو

 | كویاردق یزو ہل رق كوکرب مکر هسد ( هربارمخ هرذیلاقثم لمعد نو )

 ےک ر هو (هرب ارش ةرذ لاقث لمعب نمو ) رر وک ینسازج كناراتبا |

 ر ر وک یتسازمس كلا رلشبا تالاف یئعی كالدب ردف یزو هرو کوکرب
 || رو رس ترضح لئاو ی صاع هرزوا ینیدنوا نام هدفب رش رسا #

 ||هدنفح تاسیحاا لک ا و ةولصلا لضفا هاد تاقولخم فرشاو تاشاک

 ۶-۱۱۶ یلیخ ندنا هدقدنلوا لقت هترمضح ر وضح یدایب مالک نالوا رداص

 دروس و نوا تیلست هبتبح هلالبح لج یلاعت یراب بانج یدلوا
 'كانیطعا انا حرا نج زاهل |عسب ) یدروبب بودیا لازم یت هغی رش
 | | لدر و ربخ هل اتباغ ندش راد فرو ندلعو عاکسزہ هک اقیقح ( رثوکلا

 روک هکراید ر و ردت ورض ندمالسلاو :ولصا| هيلع تاقولخح رولا ترضح

 | درو و یدتبا دعو اکب ینآ یراترضح العو لج قح ردقمریارپ هدننچ
 || هدنسر یغالوق لیف یراقاربب هدنفوف كن هعباس ءام“ هکر دهل هجو وش یلص فت

 منا ںی ۱

 مذآو ردحافا مظعر ہدنماز ى هنا هردس لوب هدانز اهدو هبق یراشع و

 ةردس و رروٹکردق هیهردس ماظع هکنالم ی راهی ربخ لامعا كن رلنالغوا
 | ماوا ماکحا ندنغیدلوا مارک ةكئاالم ماقم یاهتنا یکیدلنید ی تملا
 أ "هردسو رار ردنا زون رب هکٌئالم ندنا بولوا لزا 4 هردس ن دشرع هیهلا

 ا با هنزوب رپ هل وا ندرون یسدکی بوقح قامرا تردندنکو ک كن هفوصوم

 | تجر یرب و وک یرب كغامراوب و رواوا بئاغ هنب بوقیچ یسیکیاو
 یرب یغامرا تارف ناقآ هدنرابد هفوک یر ءارلفامرا نا ہلزویر و ردیغامرا

 هکر ونلوا تاور ٭ ردشهو_ و ربخ هلی وب مالا هیلعنیمالب ربج ردیغامرا لیت

 | بوک ی ارد یدی ندنا بولوا لزات هنیرابناج یضاط فاق یتامرا لین
 هدا ز هسمک ندزاب رد لز وط یدب یغامرا لیت رکا ر واک هیهرهاق رته

e 
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 هدر ةدصیسیک بوروت کی یدصناک | یسیک ک رکرلب دلرا دیرات :اسزو ترہناش

 هولصلا هيلعرامعغہ یا تالا ء ةنلا مهتءاجام دعب نمالا ) یدسا د در

 تک ندننٹمر كا هکیدلوا یر هفرفتو قالتخا هرکص ندننثعب كمالسااو

 رفت یسیصعب بودیا ناعا یسبیضعب و یدیا راقفتم هکعا ی قددصت

 ۳ رایدعلوا ما هلیا هثسفر ه دیراباکو ( هللا اودیبلالا اورحاامو )راد
 لا اک ید 5 ا ید ندداحاو کش( ت٦ هلنیصلخ) ہل داع ا: دابع راک درورپ بانج

 ةولصلا اویلو اوي! و )هدنرلق دلوا لٹ اه > ندرل هدیفعدب ( ۶ ایشو هدلاحیرلف دلبق

 'یالذو ) رلیدلوا رومأم هلبس ہمربو ةوکز بولبق یزامن ید ( ۶ وک ا اوتي اواورو
 ن ذلانا )ردى د کلم مقتس مو لدنءایشا یراق دلوا روم مع لواو ( ٦ نیما اند

 رفک ندپاک لها می کا ہقح ( مرا یف یک دعااو تاک. )ا لهان داور

 یتماقا هد | 5 اړو ۳ هدندنآ كخزود ران اوا لرمشهو راددیا

 ۳ راع كفل رد رود :کرلنا ( ی ربلارش مه كثاوا )راشغا رہدقن ماودلا یلع
 اک تلک هک راه وک لوش ایف ا اولعواونمآ نذلانا )
 مهرازج) کر کی كةلخرد راودنکرلنا (ثی ملا یخ مه كلوا )رایدلشا را

 اش نم یر ندع تانج تان )رد هدف یر و یرازج ۷ می ردمع

 اذ نیدلاخ ) راقآ یراقهریا ندنتلآ یرارا شا هکر دپ راغاب تماقارب ( راہخالا
 یماقا ماودلا یل ع هشيم ردرلٔءار اعلم ہد: :ےارلنج لوا لوارلنا ( ادا ادبا

 ام یراناعا هاش لج یلاعت یرکن 6ں ےھٹع هللا یر ) راشعا نيم

 ناواکم هژودنک ندنضحم مرک ہدایز وا ہو هلوا یضار ندرلنا هلسس

 یر و كن راترضح یاد هللا یجدرانا ) ها زو هیلىا ن ناسحا

 ابضر و ازجو و ( هبر یشخ نا كلذ ) راهلوا دونشوخو یضار نر
 یدک نارصعو رفک بودا قوخ ندنراک در ور کرد هندسه ؟ لوش

 رولا یلوا هل (اه)ازلز ضرالا تارلزاذا ےحرلا نجرا هللا مس)

 (اهلاقتا ضرالاتح رخاو)هدک دادوتد هلکلکل درد نالواردعم نو“ ودنک

 هدیفد نالوا ہدنورد ینعی ررافج یراَوارغا نالوا هدنگا رس و" ؟نیمز ید

 هدقدلقراکشآو رهاظیراناو بودب | حارخاهب» 202.2027 یرهنن نحو
 کی داوا هر دیه رب ۲ زن تریخ EEA مدآو ) هام اسلا لاو 3



1 4 

 ررود کن دیا ناسا یز دصقم ارب ز ہللا لاّوس ند هسک هکر واندا
 مردیا مسق هوتب ز و ربا ( نوت ز و نيتلاو می>را نج را هللا مسمب (
 ربا دکیللوا یم نحو لعا ینیدلروی رکاب صیصخت هویم یکاوت

 ردشلر وب ناب یعفنو اود هدفی رش ثیدحو ردههک افكار نس ہلضفرا
 روهشم یتا واتهنمو ر ولوا اودو قا یس هویم رد ههک اهرب ید نوتب زو
 مان انیسروطردیەچ كن ەتىن دوخا كيءادتس یتسو 1 نینسروطو ) ردلاع

 هيل جو زعادخ هیلعو انب ىلع هلل تاولص یسوم ترضح هک سق هغاط

 ندناو مسق هرهش ولذء و و ( نیمالادلہلا اذهو ) یدتبا تاجاسنم هدر زوا

 هک اق (ناسنالا انهلخدقل )کردو یاوج لرل رد ہمرکم کم دارم

 ینآ ینعی ہدنل ہزوکت باغ كفلیف ( موقت نسحا یف ) قدنار یتالغوا مدآ
 هليا تروص لزوکو هلبا جازم لادتعاو هلبا هماق تماقثسا هدنس هرایاناوبح

 هنفاسکلا نرلق.عا قا هرکص ( نیلفاس لسا ءانددر ع ) قداق صوص#

 نذلاالا ) قدلق لخاد نا هد زود نالوا نیلفاسلا لغسا ینعی عكدردود

 رجا هاف ) رلنیلشا لع لزوک بولک هاما چا ( تاحلاصلا واعو اونعا
 سن ۴ یردلاب دب اید کلا ) ترحا شہ الس رد هرلنا ( نون راغ

 دیا یدک ن هنسف نق یعوقو كاز دار ھم < دوا لدالدو

 3 رد قیفع د یمالک ندپا نفیس مالکوب ( نکا اعطا ار هل | ۱۱ سیلا)

 رداق نردنود یی هساواس لفسا ہ رک ندا داحا ہللا ت تروص ادتا ییاسا

 یب رک تباو م کر زدشلک هدرات حا # هدا هداما ینا در ہہ راکد

 هللا مسی) 5 21 نم ئالد ىلع انا ویب , 58 هب هبل ب وس یول ہہ

 ( نیکشنہ نیک سشلاو تاکلا لها لها نم اورفک نذلا نکیل مج ۸ محزلا نجزاا

 مات تح ) یدبازژ زالوا شارا ندنرانیآ رلتسرپتب وراندیا یک ندا ھا

 كن اب 2 یادخ (هللا نم لوس لوضز) دم اک زعم هرودنک( ۵ نیا

 ۱ لالا و نذک 2 هرهط» اف او 3 .) مون تر د لوسرو زیمخرد رپ نفر

 یتماغتسا قطا هليا قح هدرا دغي .دکلوا(فعق ب ف رنک ایف) روقوارل ہۂمحص شاو ا تلاپ

 نالب ,رب ویوامس اکو (باک (باکلا اوتوان اونوا ن ذا قرفتامو)راورادنس 1 شازابش شاو [

 ی اللاو ة : واصلا ەےيلع یغطصلما دج ت رطح ادخ تین ر ہنس 7
١ E : ےہ 

)١١( 
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 یئس دوخا دوخا یع دا د یو ام هلع هرااط وا كع و مد یس یل اعد كير

 (یدهفال اض ل دجوو) یم دعا ماقم اکس قو ف دص ں ولو ملیر :

 تفر را هلی اماهلاو یو بواوب یلاخندشنادو ماکحاو مک> ینس ید

 بواوب رية یس ید ( ینغاف الئاع لدج وو ) یدزتسو کس لوب اکس
 امام اماسب ( رهن الف مت ہلا اماف) یدل يق یاب یس ہلا لام كعد دنازق ندنراح

 لا لژاسلااماو) دا هیاع هرزوا یلام نوهعیدلوا نو ز نس هلوقم ء زوسکوا

 ) ثدخ كر ةمعنب اماو ) ها عنه ہلیا فاع ین یاب د اماو ( رهن الف
 "کرانا ییدرب اکس ادخ ینعی شاب وس هلتتم#ل هاش لج كراکد رورپ اماو
 الت هدردرهتنوکرب (هکردندنصاوخ كاش رش هزوسو ) تبا ادانی رکش

 لوصح هسنلوت یدارم یورخااب و یو د واریخ ن دنهجرب دوخاب هساوا
 هد ز وب رې بودیا تو الت ہرک ك ب هلا ہلماک تراه طو تدن نوا دارم
 ردلومآء یوصح كن :ولطم ادخنذاب ہلہاتوالتو تار هش رش دا ر

 ء اشي نم هتي هلن ادب لضفلا نا لق )هرخآ ىلا ( ى تے هدا )

 نم اف لا انهف انا م0 5 اج دقف اوھفتسا ناو مینا لضغفلا اود

 و و و ( هرخآ ىلا یعضلا ءروسو) بب رق جو هلن | نم رصن
 یونیسانا (كردص كل حرشن ملا ےحرلا نج زا هللا مسپ )ردلوق:م ندصاوخ

 كاخو ی احانم لّعح هک تلف هد اش ٹکیآ یتا یک ٥ راک هد اشک اکس

 لد ردنبا یو عا ناف ید (ك رزو كنع انعضوو ) یدغص یوعد

 كرافکی نسو یدیشهلرغا ی هقزا هککو ی رغا لوش ( ءارههظ ضقنا ی ذلا

 یکایک و تقشم نالوالصاحاکس ندنز اذاو ن دنلرارصا هر زوا رفک
 لبا توب خد ( کرک ذ كل انعفرو ) قدلبق دوان هلا یناشولع كمالسا
 ریسعلاعم ناف ناف !قدلیف نی رق ہمع“ا یکیساهدنس هلک ت د اه ش هکفدلقدنلب یک

 كرافکو لوي نار و دنارغآ یک اقراو ینلراط ہنہم رت ا یل 9(ا

 راورسب یک تبصدناب و رزو عصووردص ج رس بها رمسسص یک یس ادیاورارصا

 (بصناف تغرف اذاف )یدلوا ررکم نوا دیک ا ارے
 داھتجا « دن داع تکی ر هدنکر دنا تعارف ندتلاسر اشر حی ب مکن اف سب

 ہلبا لاوس تنا تا عر تاج ترضح ید )ا كب 9 یاو) تا

 CEE OER ETE ی وصسیصجفجوجججعپپج TS یسوعکسومموہم چجپ

 6 ندا



 ET 7 نا و و كاد اشرا قد یا اگ اات

 || س: رد ہدزف سصن مزب یاوحاو ر وما كاهجوب و كناه>رب وا ههبش یو

 1 (ییتارا مکنردناف )ددر اپ هیدن سک ہکیدت سا یقه :ززىكىدقسا | هدناهج یکا

 ینعوتلا لاله اهیلصدال ) مرورد وقروق وا روالولع یرس س

 هدان ز نارت وحز ود ند :عاط تودیا تدا قحالا زمرک اکا ( یو و

 رکا قیدص ترضح هغد رش هروسول 0 وتکمدربخ کیک ولت وا

 | ذیها هنع هلل |یضر یب یسی> لالب هکتفولوا یدلوا لزاب هدشناش هنع هلل | یطر

 یمور یاطسن یتیدلوا كلام هلا نوتنآ كی نوا بولآ نوتاص ندفلخ نا
 د ض× نوچکناو یدربو هدنلباقم كلا نم هلوک
 اک ده شی ( نیتالااهبنصسو ) ر دفلخ نب هيما دام ند قشا هد هع رک

 | (یک تب هلام یب یذلا ) نالوا یسدیآ یوھت هدا زرولءا قازوا ندشنآلوا
 ودنا تانتجا نالوا قلم هدا ز یک" دزع لا هلل |یضر رکب وا ندشنآ لرا

 | هاربخ ہللا لیبس یف ینلاع نو چھا قلوا لات دعوو پل ادنع هک رولوا رود
 روناوا توالت هعفد چ وا رد هی هفی رش "هروس تساهذنداروب 3۴ ردا قرص

 رول, رب و یس دا ریس هدننفودنکهب هنسک رب و ) یر هم نم هدزع دحالامو )|

 یس وبا ندبا تفبس كا كے ریو "یر 9و یسرب a واد 5 ود ثالودا رب ےہ

 نا اک لر هجود ن رک ) کا ( یلعالا بر هجو :اشتاالا الا زەرب و هل سارق

 || ینیداوا دوعوم هتبلا ( یضرب فوساو ) رو, و نوجا كلی لیصحت ینساضر
 هعذد چ وا یخو روس هقب رش هلع! مم # رووا دونشوخ بولوا لئان اول

 | | هدنما یرون لز ودنوک ( یی ا ۱

 مس فن زا حادا لی او ) مر دیا مسق هتفو قاشوق نالوب یی وق ۱

 ۱ (كير كعدوام ) رولوا رارق رب یغلئار و تولوا یاب یلها نجف هکمردیا

 ِ یس ھس کیییدبا عادو اراک درورپ ینا ت رفت ندنسو سو ڈر یس ہناش ل كن

 (یلوالاز رم الرح 6 ہرح "الو) یدتسا ص#) ئ حس هو (لفامو) یدیسکی نس 7

 "'ندنس هد رم یشکندالب نالوا مایا ادعس یاو كيارم د یکن وص هک ام مو

 || راکدر ورپ ترضح هتبلا ( یضرف كبر كيطءب قوساو ) ردکر کیاکس
 ۱ (یوان و + لدع < ملا 1 e :ثوخ کک ا تا اکی ندا[
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 و 57 7 0 ۱ رب نوع سول نیقیلا نیع تاوذ]

 یلاحندررمض ل هدا اٹ فا بورغازتسرکاردر رو  هلرتسات رک این راک روک

 تدنمادکیلوا لصاوهدنح ندرس كا هکر دند ول وار سش اربز رد رلاکد ۱

 ردش هلبا هرس ناطیش بودان وا یک بوط یھللا ءایلوا لک جین زا وا |[
 یزمهلج نار مجرا بانج نامهردتا ہللا فی رشصنیییداو هل و و :

 تاس ردر وطاس م ہدرب ثم ب تک یلیصفت نیمآ دنیا نما ندنرشا

 نالوا تالا | ہللا تردق تسد او ردادخ ظوفحح ول ا ا
 تانئاکرےخ ترضح کم راذک افق ( ادنک نود , منا ) رروک یر ما
 ید ایذا شا رد هلیح مظعرب ہدزھح مالسلاو هالصاا هلع ۱

 رب و تلهم هرافک سد ( نت رفاکلالمه) مرەدیا ہلیاقم ہلءاقتنا هندیک لرلتا |
 هکحو و تلهم هرلنا تدم زار (ادی ور مهلهما ) ہلا هلع هنب راک اله ۱
 اذا لیالاو) یدلیا تقیس یسانعما محرا نج را هللا OP اک اله |
 ید( یلحادا را ملاو )رال ییارث 2 ییلئارف ن ِ و یوم € حد ۰

 قاخامو) رولوا رهاظ هلیس هود ین رعد یعواط تنور رے مس 020 ۱

 ندا داحاو ندار ۳ بودا راو نادفو ی یشیدو تلکراو ( یتالاو یک دلا

 یچس پن رس هدا د قیقح )2 ثل مکی e نو عد لاللاوذ یحوقلاخ

 هتمالمو تاعع نکضءو و ا و باول زکض٭؛ 02 سو ع وم نکلعو ا

 ادا یتعاط تک لک اکا 802 یی طعان دارا )کیم وڈلاجردب ردہا ا

 قدصو ) یدلوا " رھرپ ند ۳ نعل ندنصع٭مو (قئاو) ىدا

 یدروت کس قددصت تودنآ ناءا هژوس لزوک ې کد حو "مک کو (ىسلاب

 امم هتلصخ نالوا یدوم هتحار و رسی 1 ههدش ی ی سا تاب و

 ندنسهءرب و كئرشیمب دارا رومأم ہک ہیک لوش اماو ( ل نماماو) زر البق ||
 یدلوا ینغ هه ند عل كنا .هع هل .!یذلك اندو( یت مهتساو) یدلوا مک :

 یدتا تک یتوعص لزوس لزوکرب یک دیحوت دا کو ( نسا ب ىدا

 زرالڈ ہدامآیآ هتف هب رط نالوا یدو د ہی دنشو رس ) یرسعال EREN ذسف )

 كرف ے0 "یشزارب ندنس ود: کی انو ) یدرت اذا هلام هع اوور

 و ی ایام ن13 رولو ا لاله وہ تو وا او
ROYCE IETF TELS,دهد و سی شسے  

 1 لسا طم



 1 (یلنرف#وا) دن 1م ۰ ۹ ۳ لقص نده رو رعخآ :(ظوفےحواف)

 ول هشوک تر د ی دل ا قاخ ن د د رمز لشد یرایرضخ یلعو لح قح

 كحوار دن اصآ هدب ول كم السلا هماع لب اکرم ترضح رد ہن ظر

 شاوا «دلاع كنب زکس نواردردقرلکوکت اق یدب و زار تاق یدب یکلکوس
 کلو دشلزاب هنر ز وا هلطخ ندرون یس هلج هسبا راو هن ره قج هلواو

 راناد ن دیا ه ده ادرم ولر دلک د هر ز وا 0222٦ مال یطخ چ در

 یراترضح یماطس؛ نجرزاادبع ےس 'ا(ندنیلکر اکڑ یتح ردرلشلوا قا و

 || رد هعسروش تافورح نالوا ہ دجول مدلیا هدهاش:یجولک ہدنڈاف الا سم

 هدع> قد رط ۂولس ردشابا ناب یت افو ر> هلیا بی رغو بی مسرر وید
 ا | روطس هنیراباق ةا رد !هدهاشمیوآ رافراع نالوالصاو هب هراد یس دب
 رد هرزوا عونینا لاجر ك.اقمو نکلزرلب وسزوس ندنارولوا سکعنم حول

 کند روکو رروکی وا وهوه بولج ایزو کن اج بود: ا بتا رم لیہ یر

 2 هب ذج بولوا لصاو هما مچ رانوب راب وسزوس نالوا ہ دنآورولب
 || لبا ایا هو رراو هعج بتا رع جد یعون رب ردرافراع ن دبا لصاح وک

 ك سراب وس ندنراپ وس زاب رول یآ بولوا سکع تالکندحول هنس هنآ بلف
 ردشلوا سکع ندحول هک لب یارد یدلىا روط> چاد هسناوالاوس و د

 ار مت ن دن ابا ووح حوا هلا یتاکرب اعسا راونا خد هرلکلاس یدّسءاشضعب

 1 تیاصای ¢ ؟امارونلب وس قر هلوا نادراو بولواروطس هیرلنور د دیو

 ۱ را ہظوذح ناوکا بنر ندایند مع ارب ز ر دیا اطخ یھکردیا
 | | رولوزوبهاک ورولب زا ار مار لرد تاب دعا درو ۳
 ۱ هیهلا هبذح ب ولوا مهد یس ہدرپآ وس ندنسل لرلو | یهلا بوذحم اب کا

 || نالوا درلنا بولکوشرق و یز اح ه>اولا ههلوا یناص یرابلف هلا یت اکر

 || یرلکدلب وسو راراب وسندنا هلکلت سکعو عولط هن رابلق حول یر هلک راربخ
 رارلب د وس OR از دد روک ہئى رام اعهراز وس

 ْ تداعر امح زسلصا ی کک ردا تب اصا یع ۲.« ژزوس کب دار ہوس هلع ءانب

 ۱ دارو هظ ءا ندن :ےاراب وس وارد كہ راذلوابوذح کد هل و

 : نالوا یکم هو لم اک اهاردندروص نالواهدیرادادعت سا یکیدل؛اروهظ یروص
 ( ات ا



 کام
 داتعم هی و الد ی هع رک تیا چواو دوم راو هی روس وشآ ن د هداهشااو

 تداهش بنر ه دن رخآ نوسنا هسیاردىا تافو قل هتسخو تلع هیراتدیا

 هنی رزوا یشاب ییا یب اهن نایاروهظ یسأر عجو یت دو یفجهلوا مر کم هلی
 نرللا ہدنلیم le بویوا ینەع ر a راچواوب هلا ہق رش لعل نوردصا

 هلل |قتنمو)ردب ورم حد ینج هلوا عفد یعجو ی ؟یپ دریا مہم دی زول
 ینعیرایق قامتچرب اک! ردىا فوخ ند یلاعت یرکت کر : مکر هو ( اجر هل لعحص

 ES :> نمەقزر و )ردیاب ور)رددا رسد صالخرب کا ندنموعو موش كاد

 ) ه.سح وهو هللا لع لکو تن ا لع لکوت نمو) درب دشادب د یزو راک ا ندر کب دعا ن اکو

 كنا یرلّترض> العولح قح هسر دیا دامعا هر زوا یلاعت یرکن میکرهو
 اتق (ءرما غلاب ہللانا )زا جات 2ے یآ هب ہن۔کیرغ ر دن E ب روما

 هلل |لعح دو )ر د 2ر ا هر یک دتسا نيسو | یدنک لغو ره ادع

 هکرد ٹی هزادنارب ہی هنسفرهالعو لج قح مکه هبش ی ( ار دق یش لکن
 رفک م کی دشفاب اش ید ) .اورفکن ذلا داکن : ناو ناو )نا زو اض یتاوا

 یس 7 ۱ یر تو 1 مهراصب اب کتا تا FIS درا

 یآرف ن د (رک ذلا او” 0 ه دنا ل الها ۱ بورپ دنوح روس ناک

EAR REEرار د نوصا كا رفت یلخ ید نون دم ا نولوه و )راب  

 رد هاو داشاح سو ده ءلع هللا یلص قطصلا د2 ترضح قی هلا يلع

 هرللاع الار دلکد هنسذر ناشلا لیلح نآرق و ( ني اعلل رک ذ الا وه امو )
 لک ا ندقاخ هداقعالازموقوا بو دیا یطا اعتیآ سب ردتحصذودنبرب

 1 اف نا هک هسک لیا ن دام ر درس (مقتسو نا مکنم ۹ اشن )نالوا لّقعاو

 یتماقت رہ نسو نام ر هھاداش ن الا "0" ای 8

 یتر دق ا4 روس لال او ذ ا ( طب 77 م لا آى م هللاو )ا

 ناس E نآ رقو زروق ندنایرادرفرب رد دعا هطاحا ہن را هسک ا را

 ردهقاو یف الخ یرازوس لواردتناھکو رح مکزوس یراک دید ه دنفح
 مالکرب درعتم ه د انعم مظن ناشلا لیلح ن اف هکر لګ نآرفو ھ لد (

 رد سم باتکرب لسیلجناسحا همالسلاو ہولصأاەےیلعد جت تماو فی رش

 ۱ ٭ حواف



 ۱ لام و لو لوک دا شرق شو هنر 1

 هد رضن )را ەك ول عا را)ثمو و ( لاثمالا !تالتو) ندنس :وقزوق ذ كەناش لج

 2 ناخ هک ات (نورکفتی ےھلعل ) زرهدیا نابب نوجا قلخ یئآ (سانل
 ٠ ( هللاوه ) را هدیا رکفٹ ییلاعد اھت دز ا | ب اننح نمظع و ولع ینعی یا

 یادتخ ل وش ( وهالا ہل ۱۷ یذلا ! یذلا) لاوز ف ق ءلاخو لاعثم یادےخ ردوا

 ۱ تیغلا | مناع ) ردقوی دوعم تسرد رب هک ز وا 02100

 ایسا د کہنا ثا هلج قحاو دص ینع هراکشاو هدیسش وب ( هداهشلاو

 ۱ نالوا فصتم هل داف كفص ییا یا ردو ےب (محرانجراوه)

 1 وهالالا الیذلا) دوجولاب>او تاذ عاج ىلا نافص ردب دنک (هلل اوه)

 دوه رب قیس هدایعهل | قحیرمف ندنسو نک ےک یم لا لا

 اوا عج ( كلا ) زکلاب رد و دنک ت یه ولا قسم یعیر دقوب
 (مال سا )نالواقابوعادو « هرم ندایشا ندا باحا یناصتن (سودقاا)ردبا

 | |نیلدسعاب ءا هلخ ( نم ولا )نالوا یم ها تقال قا صعنو ناوا

 ندا هلع ا ایش شاو ( (ز رملا) نالوا ناب .يکنو ظواح ی ره ( ( نچهنا)

 ۱ یحاحو ن اصن )را( ندہاربج هر زوآ هنسذ یس دتسا یلاع (رابا)

 ناه او ( نو نوکر شب ام هللا ناف ) ن دیاربکت ن د * یش ن دنا اضتقا
 | ندایشا یرلف دلی كم رش هيو دنک كر افك ی دلوا زم 4 اش لج یاعتو

 تمکح ءاضتفا ( یقااحخا) یراترضح لال لاو ذ دزیار دپ دنک ( ههاوه)

 ا هدوجو ن دم دع یتادوج وم نایعا (یرابلا ( ندنا رہدعت یبابشاو رز

 ءال ن دبآ ناسحا تشھو تروص هناف وام عج (روصلا )نار

 || ر دا لزوک یکی دتیا دنس لقعو عرش ردص وصخ هبو و سلا

 انو كعب دلوا ءرنع ن دصقن بث اوش ( ضرالاو ت اوع“لا ین ام ہل خسب)
 (عکلازب زعلا و ھو ( رارکوا فو دنک ہلکےاکاب انشا نالوا هدر و زی

 /|یراترضح مویقو رداق نالوا فصتم یر ثراهنو تردق لاک رد, دنکو

 | هرکصندنرازان ماشخاو حابص ت: ورو :حرش تاریخ لئ الد
 1 هل "هروس وید حجرا ن نا طس اان میاعلا ع | ها (ذوعا) یی حوا

 0 11 لاع وه الا هلال ىذلا هه اوه هک هع ر ا جوا و نالوا هدرا

 و رد یر یش ےس یس طس جم اا



>. 
Alکت س قرصن كی اعت قح هکک د هندمرب ر ر وج زود ندرانآ سد  

 ۲ یتلاح كرلنا ہدتقو لواو ( مهرصباو )ردب وکزدب؟ هورع لواو او زدررغم هدا

 اباذم نانا زردوگیکلوازوصن كن رب هدنقب هک ( نورصیپ یوسف )روک
 لزن اداف )ییزردبا بلط هما لع نعوقو لزعاذع مزہ سد ( ن ولعتسب

 کی رکن نعٹود نئوف هدنرافار طا ب واک ہلیا تلفغ ه رکص ( مهتحاسب

 ۳ یاص 3راثزا راذنا ( ی رذنلا حابص ءا ص ازق) هدک ها قار ۲ وک

 (تورض قودق ااو د ےس مھ لولا ینلما چ ھا حالت
 ررروک ن راک هرو نا ها کر وکی اب و دهنده رب وچ زوب ندراناو
 هناشرع راک درورب ترضح ی هنآ تر دقو بلغ ( ٥راا بر كير ناس )

 ندےنفاصوا ازسا یو دتیا تلکرش لها ( ن وفصی ا۴ ) ردسدتمو زم

 ۱ نیلاملا بر هلند او ) نوسلوا مالس هرزوا رارممغیو ( نیلسرلا ىلع مالسو)

 لال اوذدزیا بانجنالوا قلطم ماحو یراکدرورپ کرام از ان"و رلککواوفو
 هلل | مرکو هنع هللا یضر ىضترملا ىلع ت رضح # ردصوصخ تیرا تر ضح

 ہلح+وانالوا ےل رکوہ هدتمایقزور هک روسره یدروب هکردب دص ندههحو

 لدهن رخآ كنەروس كير ناج“ یزوس رخآ ندنسلح هکردکر کہ لآ ییاو
 اونما نذلا اهوا ) ردُشغا تقيس یسانعم ( محرانج رثا هللا مسب) هل وا

 ( دغا تمدقام سةن رظاتلو ) ءلدیا فوخ ندادخرللکهناما یا ( هلن ااوقنا

 27 ( هللا اوقناو ) نوسقان هم ےہ ییدردوک و رابا ا نوجا ی راب ن رهو

 زککی داشوا ىلاعت یرکت م هه شی (نول ا8 ریخش او) لدا یوخ نرادخ

 لوشكالواو (هلن ااو تذلاک اونوکتالو)رداناد هتطاب و هن رهاظ كراشبا

aا ھیسناف )رایدتوا ن نیَمح كنرات مض> یا ا  

 کاله هطرو بویاشیا یش ندبا عفناک | هکیدردتنوا نرلناج هراودنک,
 لم ۹ E نوفساملام ۵ لْلوا )رابدروشود تک

 ا را كتشهب یربیآ كخزود (ةن لاب اھ او رانلا با تک ا یو سال ) راز]وا

 اوج هد ( نوزاغلامھ ن هلا ب ها ) را زالوا ربارب هلما تنحلها ینعب

Eيلع ا شانه اتا وا) رلنلوا لان عم  <. TC 

 یک یک تر رد ین را هرزرا خیر یاش 5 میظع نارق



۹۹ 
 سس

 هلن الوتر لاق لاق هکر دندهنع هلل |یضر ہری ره ینا یسی رب هةوا تاور
 یب ید یرب هلاروفنم حصا لب سد ةروسآرفنم * سو ہیلع هلل ا یلص
 یتح حرفق لز,  محصب نیح سیآرقنم هنا انغلب لاق هکر دند رشکی انا

 كراف رش ثیدحوب حص! تح حرفی لزب مل یس نیحاھآرق نمو یس
 لصفا هءلع هللا لوسر بودا تاور هنعه | یضر ہری رھوبا عی ینرنم یانعم

 یا رش سی “روس هکهنسک ل وس 2۳ یرابرضح مال لاو ه هولصاا

 راحاص ہدلاح ینیدل وا شع لوا ترفغم ن نوا كن 1 هیللا تئارق هد رک

 ینیدلحابص هثسک لوش هکیدلوا لاب هز ندناقن رشک نا یے و رابدروہ

 هدر ورس و حرف هد همانا هنسک لوا هیلیا تمار یل رش سا ہدٰسح

 هےیلیا تثارق ہدنیح یئیدلماشخا كى هنسک لواو زالوا لئاز ند لوا

 هب ىلاعت بانج یدروس وید زلوا لئاز ندعوا ہدرو رسو حرف لد هحایص

 یازغم نیلاعلا بر ترضح نالوا نیءالوسر یا, هاوو نی۔ە کرد یارفا

 تیانهو 9: فوت نیصن و ظعول یدنموم دام 3 ہل ۱ هرو ۳۳ "هروس af رک تابآ

 سد و هط تەرك نیا هیابا رونم یز ء٤ وا ہلا نآرق باقر اونا ب ویلنا

 تىدوع هبهن یک علل ندهیاش ل> لاء قح ( ر ا اهل | هلل هلن اعم عدنالو )

 قاخو لالناوذهلا ق دا رد و ہیک یت ےس تر ,.دوب» (وهالاهآ ۳7 هجا

 ردةجەلوا ینافو لاله "شرب ره (ههجوال تالاه * یش لک )ردراو لازیال
 || بجاو بانج ہلیاح ناسل قولخحمرب رهو ردیاب لاللارذ یادخناد قحا

 تالاه یش لک ۴ وال ىىدلىا “اسد ورک دو تدوبص هن رات ضح د وجولا

 ندربتعم بتکض ءب یودیا یعبسل كشوق یرلک دید قالح(ههحوالا|

۱ 

 ا انب وک رھ“ ردناسورح# زر وس هرس سدق انالوم ترضحو ٭٭ردلوقنم

 ( کال ) تسرایشه هکدناد یسکی نادیمن ییسهزا وت * لفاسةلااھبااب م
 9 نیت ا ےلاو رز رک یاعت دزا قج ا م هد > قیفح

 ہللا ت تلاصر ۶ ههبشالب ید ( نیلسرذا اندام 1 2 فاش دقاو ) ز نکسردنا

 (نوروصنلا مهل ہنلا ےہ مولا ) یدیشمک زیدیعو نئ رال وق شلردوک

 || ههبشیب ( نورلاسغلا م ھا اندنج ناو )راناناوامدراب ردراودنکرلنا قيقا یلع
 مهنع لوتف )رلندیا ہبلغ رد ودنکرلناوا عبا ہراربمغیپ ینعی زع رکشا ےک
 ESET GEESE ET ES OSA TERT وو وووھجڈ+ویوھسسوسی وس جسم

۳( 



f} 

 زر سرردناب دواندنا ارس ہدنقو لوا هکر دنددا قلخ شدا نو ګا زس ندجاغآ
 هلم الوا یلب ردیلکدرداق ہکّقیا تلخ یراپالثمرانا نیلبا قلخ یررب و یراکوک اب
 ہثئدش لوانآ یکیدلبادا رح قعارب 'یشرب یاد هللا و ردعلعور داق هقلخ هناش«نع

 قحتٰواررقمو قةح هل, وب یدما س رولوا "ی لوا ہدنا یکیدتیاحاوید لوا
 ہلکا هپ زن ن د رنو كب رش یب یا ہللا نالوا لالطاو ذ یتلاخ بانج
 ٗةضق ینطاسو یکلەنطاب و رھاظ كیشره هک یلاعت هللا ہار وا دنا هیزیت

 ہدہاتک لئاوا (اذهرتا )ر دکع د نکسرولب ر دنود هکا قشا رد « دننر دو

 ثیداخا هقاعتم هنیسد ۵۶ رک ٴر وس لئاضف نالوانایب ورک ذ هغ یک هتشاکن

 لاعفاو لام ا هيطاق نکل ی دیشفلوا رب زتو قیر چ رک یرایطعب كن ہفی رش
 درانآو ٠ لئ اضف لئ الح نیغلوا ماتخ نسح نالوا بولطمو هد

 ثیداحا یضعب نالوا دراو ہ دب لوا ندنفب دلوا لاح ةمزال لاک | هلیاراکدن

 ثعابو نزهیادز ہربت یداب نیو فرشت یخ د هلا یرک ذ هغی رمش
 رب رح ہلسغا وا نیما ا۔طعرو دص حرشت بج ومو نیسعتسم طيش
 هم اما یا نعیرب ن د ہفب رش( ثیداحا لوا ) یدےنلوا عو رش ەنایو

 هللا هجو ا دیر سز أرق نماسوەہیلعەلل | یل ص هلل | لو سر لاق لاق ب هک نا فا نع
 اعاوة رم ر شع ىا نارقلا ًأرف امناکر حالا نم یطعاوەل هللارفغ لج وزة

۱ 

 نیب نوم وب لالما فرح لکد دعب هیلع لز سا ءروس هدنع "یرف ضد

 نوعس و هلسفو هضبق نودهشب و ہلنورفغتسوو هلع نولص.ف افوذص هيد
 “او ندہعک ایا هماماییا نعد هنفد ن وده شدو هلع نولصد و هزانح

 هک هثسکلوش هکندلنا تباو زندمالساا و ةولصاا هیلع تانکر ورس یخ د

 نوا هک او رلیا ترفغم هک العو لجق> هیلبا توالت ینسی روس هله |هجول
 ضبریفنقرهو ردیا اطعا رجا یک ش انا تثارڈ یم رک نآرق ہعفد یکبا
 هکئالم هر زوادجنرادقمیفورحددع كنس روس هسنلوا تکارق هدنناب

 مالس هک | بولوا مایق ہدئسب فص هد درب ضب یم دزن بواوا لزان مارک
 هنس ہزانج هده اشلادعب لغو ینحور صبق بوولیق رافغتسا نوا كىاو

 ررر وب تاور وید راردیا هدهاشمو هناعم جد ننفدوادان زاغ بولوا وریا

 هد_نفح یلیص سا تارو ف رس ثتردح یا نددت رش ث.داحاو

 ۷6 تیاور #۴



 یت

 رارا تداھش خد یراداءاوراب وس یب راک دلبا بسکارقس*ندیصاعمورۂکءداہزدأ

 درب دقو ورانا وعو هلازا یہ را زوک رانا هلدیس هل د ناشلا میظعزب رکاو

 انا هم رط نالوا یراداتعم یدیساوا هل واسد ید را روشددرکس هلوب رانا

 ساید رکا نالوا مورق رداقز یخ دو یدرار روک ە جج ید یا ی درارو ہو ہیک

 بوکرانآ سر عکكدرلبا لیدیت هنروص عد | کرادروص « دناک» یراق دناوب رانا
 ار هتک لوش ناشل'مظعزو ی دنا زالوار داق کچا تعحرو کیک

 ہلرسر ن اشلا مظعزبو زرر دنو د ہغشا ینا ہ دقلخ زررپو نو زوا ین رجع

 ہر زوا نکلطاب داقتعاز الوا قب ال جد كعد رعاش کا كدعا ملعت رعش

 ضثارف و هظعوم نجا مالک ن اوا جو اکا ردلکد زکغی دلبا نظرعش

 لوسر ن دالرو لج قحر دیا نایب ی رخآو نیلوا م اکجاو دو دےحو
 هلکو ردعغتمدلیاراذنانالوا نمو نار قهلب واردنآ رة لزا همالسااو هود صلا ہیلع
 قیفح ی ززا رکفت بروک ہر وُہ سم *رفکر دانو یش ہرا رفاک باذع

 رواب روک « دلاح یییدلوا رداص ن د زع ر دقدب ن وع ارنا ناشلا میظعزب
 لوا « زہ ن دکب رشزپ و ر د رلکلام ه ان اویح لوارلنا كدلیا قلخ راناویح
 یرلب وک هلزلنا یس ضعب كناناوبح ل !یدما سپ عدلبا رخ ہہرانا تانا و

 ر دراو ب۔اڈمو مف انم هاناویح لوا نوح راناو ر دیرللوک ام یرلیضەب و

 رلولا یربغ ند یلاعت هللا هکم هرفکو یززغیا رکش بو روک ی ەت ردقواب
 هک ع در هرانا راهالا یرلکدلبا ذا ا لوا را ہناوا ترمصن هکرلب دارا ذاا

  ردردس ی نوا ەھلا نالوا یر ذس ںؤ٢لواور رالکد رداق

 نوزح نس یرلل وذ كن هرغک لوا مالسلاو هولصاا هيلع د أ وسر منبح

 زرولیب یراق دال هراکشاو ین رلکدا یک ؛ رانا ناشلا مظعر قیقح هک نوسٍق
 ادارا قاخ ن دینم فآ لاز ال رد فر نفح کیر تروک ناسا یدما

 برما ىلثم هر ناسا نالوا مح لراو ر رش ۰. دان ز ناسناوا هتشا

 ر دارد ےک یراکوک نالو شاکاد هد رد ولوا نفاخ ی دننک هک وب لاح ردنا

 ادتا مہ ی مر ماظع 8ا وا لودر مج رد هلو ا شراب بودروج هک الاح

 قلخو رهق>بانح هوس هب هرف ولدردرا | جا هاش للح هللاند,اراو ندقوب

 سا لشو هزانیلامد هلل اند. ا داحا ندعدع الوا یب ہر ماظد لراوړد ا
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 ر ر یا نا اتا ائ شور 8 کر را

 زکه سوا قداص رس رکا زاناّؤ میا سدو زرد زسدلالض هراکشآ یا
 ہرا تو تالماعم هل رب رب الا رازالوا رظنع بوید ردنامزەن دعو نالواهژتربا

 هرلثلوا رطاحە: ہدرابا ذخا یرلنا هتحصر ةنغب دلاع یرافداوا ہرزوا هيفا

 هکلد رر ولد هديا ع وجرو دوع هنیرلت اهل عو اب رق اهنو را رولوارداق ہتبضو

 روص نوا رشحو تإ و ےلرولو | لاله څخ خارو "هله ء الب ہدلح یرافدناون

 هلع نالوا یرماو یورخ ہنیرایب ر ندراربق یوم تقو نامه ہدقدنلوا خعن
 رظن ہزک الهو باذع مزب موق یا را هدیک هلتعرمس نوا ت تازاخحم باعا |

 دعو كاجر تاسنج - لاح و یدربدااق تودلربد کا زم را فر ملدیا

 رشحو ثعب ول سا راہدبد رد رافدلوا قداص ك. نوا ناو رد کر ردابا

 ناشلایظعزب ہل رانا نامه ہدنا یی دلوا ہلبا ہدحاو هحص قا زالوا ۱
 ندلظ سفنرب هدنوک لواو ردرایهنوا راضحا نو 2ا یاسح هدزم روط| |

 لغ زکیکیدلشیا نجا زکسزفلوا ازج یخدرازتسو نفلوا تازاح هلا رب[
 هلبا مظع لشرب تنج باعا هدنوک لوا قیفحتو نکس رولوا ازج ہلببیس
 اقدصا و لایعو لها رانا و راناو رد رادذاتم هدااح یر رلف دلو ا لوغٹم

 ہلا تن زو تیز هدااح یرلفدلوا جسم هد ەچ | دراچ یاس یرلابحاو

 29 7 نو كا رلناو ردرل بیگ دیا دانشساو اکیا هرزوا او رس ی زة

 ردرضاخو لضاخ ی یراکدلید نوح راناور دا ءهم ہذہذل ڈوب هدنیرت |[

 ررو وید هجا لها ان کیل مالس یراترضخ یىی اسعتو ل راہ قح هرلناو |
 ہزکیرلنکس:نالوا ندشنآ هدم 6ج بولر ربا ندرلئؤمرلمر تیا هدنوکو شدوا |

 وید كا وا هناطیش ہلکرس نب یرالغوامدآیاو و دیا ما وبد كلوا لخاد |
 تدابع هک اب ردیکینعد هراکشا رس ناظیش قلم ارز کی ریش دهع :

 ناطرش قیقح نوح هللا ہک اب وا هلاطیش رد وب میقتس٭ طارص كيا ||

 رلمر یاو یزکیدلوا روا: راس ردشلنا لالا ییهنسک قوج ندرلزس

 کا نوحا نکناعا مدع هدا ند هکر دعهج ل وش زکیکیدلبا تیّور وشا
 یترارح كلا هل س ر کر وس روک هدن وکیل نکیدذب ا E وخد

 ىرالا کرانا هز ز رار هم ی نل را ءِرانا نا مار هدنوک ون كالفوذ
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 ہل

 1 ند نک كان ۳ 1 ا هلدلبا ار ك رراک و بیا ابا زە
 ردقوب سپ نوچبا راثبا لوانت ندیش نالواهلراع یرالا یدنکو نوا راکفہا
 نّوشو صباقن عیج ییهناشلجق> بانج یرزغا رکش هدرروک ییهرفاو من
 كجاو زا هکناشلا مبظع هللا نیلجما زرەدبا هب زت هلبا كاکیا ہیعت ندّوسو
 یر کد: و ندنرلسفن یدنکو ندرلیش ییدلبا تانا ضرا یسک

 ی آ ندرهظنو كيرش بودا تدابع کا یدلہا داحاو قلخ ندزەلسذ

 هک رد هتانو همة ع تہالع نو ھا هدوهعمو رکی خدو زرەدبا سیدقنو هی زت

 لخاد نط ا دام نامه در دیا هلازاو عز یراھذ ندا لازال رداقزب

 نا رج كد هنفوقو لع سا هکر د هان تمالع نوگارانا جدو رارولوا

 هن و ردتباب ہل ر دقن كنيلاءت قح نالوا ملعوزب زع نا رج لوا ردیاربسو

 لزاش هرو رعس ناشلا یظءزب هکر د هتسات فا و-ےا ترک نیکرمٹم ٘

 قرقد یک اص یم"لاض امرخ نالق ندعدق ہدنتدوع رکا ءلدلیا ریدقت
 ج رقبا كا لاردا یر هدنر س ن عرس س یدو هلو ارغ ص ەو سوم ۱

 ندر س ردلکد جک و قبال قارا قباس یراهن ید لیاو ردلکد
 تو ضا هکم نیک شر اردن یک هدامیطس کام اس ہ دکلف یر ره

 «لد:لکوو هی هیفسولوط ی رد را ناشلام ظعزب ق۶ ہکرد تاب تمالع

 ز3 ہلدلبا قاخ د یس كن یالثم یک نو2 اراعتقو عامهتا کرلٹاو

 یرلنا مزہ سد كدردیا قرع ۓلدیسلید یبرالوا قرغ رانا كا لا یظعزب

 رزلوروق ندقرغ یدّوم,هتومرلناو رد_ۃوی یکبدلبا اعاو هلاغا ندزفارغا

 قجا یدو را رواوب صالخو اهر هلبا ہلیلج تجر كهم ندکبیشزپ الا
 هلیا اید تیز بولوا یقاب ملد ہنری لسجا ندنلبق ناشلا مظعزب
 یضقم هدا باذع ہدزکوکوا ههرفک لوا هکنعفو رارولتروق هلا لمس ز

 ندا ب ویلوا رورغم هب اند قحلاق ءزکیدزآ و كنفاص ندنلالضو ارش

 هرلزاو رآر ر ودود زول هسلئد نسر ونک سا رازه هک ردد ما نو روق

 ضارعا ندن | هدکد لک تنآ لواالا نملک تبار ندنرلتنآ ك ر
 ارعف ندقزر یکبدلیا اطعا ہر زس كباامت قح هرلنا هکزعقو ردرایح دبا

 ماعطازب یمن :ےک لوا رلتلو | رفاک هدک داند لړ ا قاشا هلل ا. دس ی هنیحاتحو |



 کہ:
 رس هبهرفک ی خد مارکل سر رایدید ردیا سم باذسع دشا قج هلوا یدو
 نسردیا یرەطق ہل هدزکس راق لوبق یزرغلاسر ردهلس هلا زکودنکزرکتفافش

 موق هداننالوارلیدید زکسموقرب یی دیا زوا جت ید هلبا رارصاہرفکرس کلب
 راج بدبح) كر هديا تعرس ن دنلح هج دیعب كن هیک اطذا ن دم وقر
 نر ی یرلتلاسر عیلبرانوبلدیاعاب ہا ۵ رالوسروبشا موق یا بولک هنسکرهدنمان

 یب ہکراو عنامه نوچ ابو ردرلیدتھمرانورکوب لاحو رازف“سا ترجا ندزازس
 E )و مدیا تداع بوروتک ن اعا هدوم ندیآراو ن دقول

 ق>ترصح رکا هک یہرردبا ذات دھکا یریغ ندھالاک کس رد ع وجر

 یرا:ءافش كن هعونصء ناتو! نالوا زکه ھا هسا د| م ترضم اکریالعو لح

 ذاا ہلا یرانا خد ن رکا زمراروف ندالب ین و نمرو هداف ولردرب اکب

 نالوا نیلاسەلا بر قییفح نب یدما مرولوا شلاق هدنلالض هراکشا مسیا

 نکددیا تحصن پوبد كيهاكد یم زوس مب مدروتک ناعا هزکبر لس
 دیهش لاحرد یراجش بیبح هل راترذا هج ہرذک نالوا یعوق هک اطا
 هدقدروس صا ہلاخداو حذر هنایلاع نانح تاحردلا عیقر باسنج هدنرلکدلرا

 مارک | یو ینکیدلہا ترفغم اکب كر یدیلو نیغلوا لصاو 4 هلرلح من

 یوق كرا بدبح ناشلا مظعزب و یدید یدیا رهلب یغیدلق ندرلعلوا

 جد حاتح ہدنج لازا راهقو رداقز و دلتا لاسرا دنح نراعس هنب رارزوا

 هلع 0 ,ربج حنا یدلوا یراست وقع كەوقرص موق هکلب زلکد
 نکیا یکش آ راس:ی موقیم موق مدنامه هدیدلوا هلیس هعصرب كمالسلا
 تیس نالوا ہرزوا رافک موق رابدلوا ءلاله خارلالو "هله مرغ نه بون وس

 ا ازهتسارانا یا یدک لور ر نوک مم وش هک لوا یضاح ردکتفولک
 یہ رده ندنورق لوا ندرلود ؟ کی مرا رب ۲ بورو کی راک یار دو

 ن ورق زمنادلق لالها الاصیتسا لوا قیقح ءلدلبا لالها ناشلا مظعز

 هدرعدنع لاش ل جز قلا ردلکد هلج راز حوحدودوع ہڑودنک

 هلی وادکرد هتيم ضرا تیاو تءالع هب هکهرافکو ردراشق عج بواواراضحا
 هلدلبا جارخ | یح سنج ندناو ل دایاایح ا یا٥ رم ندکب رش زب هک هتيم ضرا

 ندیانعاو لیحهدهرو ک دمضرا ناشلا ےطعر دو رراءالکا ن دنا یدماآ _

 SS SEER و ره جم حک تاتو هد دو مم

 ٭ هاب و



 هجرت هحورب هکراو هنن رخا ند هع رک روس لوا(ربسفتلا ) ر دشاوا دراو

 ہزعرکا بیبح هناشل>-قح بانج هک ردکع دعا ی اعآ هل اازا جام ظفرپسفن

 لب رت بولايحاصراتکع مادار واما بلح زا بو دا با
 نس قیقح نوڪ مظع ن ا نالوا ل بم ها می>ر وزب نع بر
 ناشاا میظعزب كس ندنیلسیم نالوا هر زوا میفتسم طارص قع ماغعلاع
 یڑکا كل هرفک موق لوش ب اذع ےک قر ن وح هللا نالوا

 هراق دل وا موم موق رکا لوا هک ر دشلوا ققحو تباث ه ارزو ا
 رادش و دیفلواقدلقعضو رلوغاغوب هنیرلنویپ رانا ناشلا مظعز قا

 بول ہوسورافول یراشاب یغ وج كهوف لوا سی ردلصاو هنتلآ یزەکچہدنززاغوہ

 هدندراو ہدنراکوا هزم ندکی رشزب سدو زم ہقبذرب یریغ ندنرلکوا یرازوک
 رلنا لوسر یدما ززمر وکی رافرط ره لدتروا بوس رون یراناو قدلقدس

 كنس راز الوا نمومرلنا هعوقر و كل ترابد"ت وقر و ك راىد ردراو

 ردا هداف ههدیاتیسخ ندناشاا مظعزهدبیغبوب وا هآر ف ان وفروق

 ناشلا ےظءزب قیفح ہل ہد رہ هلباعظعرحاو ہلیا ثرفغم نس یتالوا هلی وب سا
 بنک ی هرخأتهرات او همدقتم لااو زر هدیاابحایاوهارب ناشلا میظعقجا
 موق لوا یدما سد زرەدبا ظذح هدطوعحم ح ول یدوحومره زرەدىاالءاو

 نامز یرلکدلک لسر ناناوا لاسرا ههرفک نالوا یسیااها هک اطنا هرافک

 لوسر یکیا هرانا ناشلا مظعزب هک ہلب'برض لث هلیایز هص و نالوا ہدقباس

 تتلو ید نیدردامو هکعا یدک غیر سر ی 0٦
 قیفح هه رو باکا هلت لسر لوا هدرمنلدلق دی أو تب وت ییاوسر ہلا

 نالوا هب رو لها هدنرلکدید زرالسرص نوا توعد هاجر ثٿ دا٤ هراز مسز

 *یشرپ ندرلیش قح بانجو زکسرمشب یکم زب قا زسرلاکد رازس هرفک
 هکرولیپ زر مزہ یخد رالوسر رلبدید نم ردپا بذکی جا رازس یدلبا لڑنا
 عالبالا ردوو هدزعرزوا مزہ و زرالس رم قبتعاا لع هل رس رازہ قبح

 رلب دید ردرهظعو نيم ییهرهاب تازح مو هرهاظ تانا هک غالب لب وا ردراو
 تل اشر کشا دلوا تکم رس رک | دنا ماست لک شر ا ار یک یک

 هک ال یرزس ندز هیلاوز ردبا مر یزس بلا نکسرءود ند رک اوعدا
OETAےجسسدس  
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 الد هت اهن ندتاد و تیاده هداج کال اس هر ز وا هیلصا ترطفراہض٭ب

 نیغلوا تیانعو فاطاا ره ظم ندنظ یب ضایف لسبق هلبا یوقتو ح الص
 ذایعلا ید رخآ صءب رد هر ل ذرا ن الوا نیلفاس لغسا هلبا حالفز وف

 رفک *هرفح ٴہداتفو داسفو یخ قرط و زہر هلبا ادستقا هنیعا سدلبآ هللا
 بولوا یرلندب نیس هاح هبارغ هداهنورد ی را هدربخ حاو را ہلَعلَوا دانعو

 لاح یا ضتقم ہرانآ قلوا لال اوذ رهق ره ظم هلال الضو رش رارصا
 نالوا ہدنتردق ٥طق كا در هی نیلفاس لفسا ہلبا دح یب لاکن نیغلوا

 تأاقولخم هماع هکلب ناسنا اذدعب ردکعدردیا 4 زت : ندبمراهی راهولدبقج

 تولوا تبا 5 فرش لوق ن نوەعجر دباو یب اوادال لا تءجرەَدوع ون

 | قیدلو هب یوهلابوص عوحر قحا هر زوا یس هدعاق باقر ص5 لوق هاو

 هدو غنم ۶ هرفک هرزوا ینیدارویب نایب هد هفباس ایر اه د

 تاثح ه دنراک دتا دامتسا یرشحو ثءب ولد مضر یهو ماظعلا یر نم

 ۳ رو هد وھی خد یا هدعد لاطبا ن راراکناودا!عتساالوا دیسازع یرا

 ےک ضط کم عوجر قاسلا ه ره هليا نوعجر هیلاو ہ رکصندقدروی

 هدر دهتو باقعو ہدیہدش بضغ ندب ر اه لہ ہزروفغسم یٹیدلروی رکذلاب

 هک اوار ظذ هر هک 5 ر وسول هلی ترعصت سصد و تربعر ظذ یدمآردیا تاالد

 هکن دج لوش و لوا لت و یو یب هعاخو هحاف نسح هنوک
 توبنو ىت افصو یناص تابثا نالوا یلئاسم تاهما كند لوصا یحاوذ
 ۳۹ یز هعاخ كناةیشاو ادعسو ینینوعد تیک ك نما هلناقفرو یب ہزخممو

 یلک یب هلجو ینغب داوا هعقاو هل, هلل تردق ناالاکع بجو ینارلاردقواضفو
 طارشاو ینغب دلوا یق ولخ كيل اهن هللادابع لاعفاو غب دلوا طيح یهلا

 روضح نوعا باسحوازج هدناصرع ففومو ی ایب داسجا رمشحو تعاس
 لعسمیاسورک د كنغح هژواهدربعس هورفر و هنج هقرفرب ہدنیح لواویایب

 یک هکلذف هناروک نمود ی٤ رک صف (اڈشدارا اذا هرعااما ) هرکضذ دق دلوا

 ۳ اونم لوق ) نوعحر دملاو "ی لک توکلم « دیب یذلا ناسف ( بولوا

 قج هلواەرصاقنممالقاو نسلاہدنح رشو ہربح ماهف او لو ہ د:کرد ید
 E هی ۳۹ دو لوا نوح هد راوا لعسم یف هد رع مکحو دیک را ارسا|

 ۔ےجچجوھججٗج٘جمسہپپہ٭ہچعچجمجحَٛحّحعوووھٹڈ
 اگ

 درو $
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 قلوا ندەعب را دانوا یف اش ماماو ردک ام عدافص امذخ هکر لشء دو

 كضرعنو هلاطا ههللا لهاو مارک هما سب ردیلها فرصت هداب ز ہلیسح
 داهنحا مایقلا مون یا هکح رکا ردقوح لز هدحرح یرلن ۳ قو یسانعم

 (ریسفتا ) إ۱ یلاعت هه او راراب وسوبد لاجر نشو لاجر مهو زربد ردیقا
 قالخ نالوا مویفو رداق باج هدارع عا لاج هللا 7 رک ظن یاضنعم

 هدکدلبا قلعت یس هیلع دارا هدا او قلخ 'یشرب هناش لج لاللاوذ

 كنهروشسم هرفک اذدعب ردذکعدرولوا خ ارت الب یش لوا نی ږد دلی ما لوا

 دیک ات هدعب بو روس لاطبا یل ادت قح هلیا هشاس تبآ یی رل دام سا راکنا

 بور ود رب رفتو دک ًاترارکت هلیا هیدیةعت ء اف ادعام ندنغر دلق ید

 (نایبلا ) ر رو وید ( نوعجرت هیلاو یش لک توکلم هديب یذلا ناسف )
 یراب تاذ دام هلا هل اد رلیضعب رلیدل,اقالتخا الک ہدنغ رش لوق هدي

 راض و رلر دید رددام یت ین كىل از ہللا راہضء؛ب و راب دید رد هن اش لج

 رد هللا تردق دا رص ید رخآ ض٭؛ ورلي دل با لب وت د ہللا هلم | کالم ید ید

 توکلم ردکعد هبرد ضش كعد هدب ردو نالوا بسانم هماقمو رایدید

 ردوا هک اس AGE هدشز و تولعف ت وکلم هدنش رش لوڈ یس لک

 هد دنع هیفوص ءالع اما) روناوا قالطا رخ ماندن یک تورپج
 درع تفیفح نایلوا دیف» هردو ہم لو هیکشو هنامج یوگام یو
 ردکلم نالوا هفشک دام ب ولوا ہدےیقم هلبا دویق یلباسفم كنا هفیطا
 لوش ینا رش لوق یش لک توکلم هد یدلا ناس هروک هحالطصاو

 ى“ 01 كن هدر قئاقح هکمردبا ہی زن ندصب اب یناشلا حظع تاد

 هل زانتم هد:فاذکلورقو هدن اصن هک ه درج قراسهح هلی وا ردهدنتردق هضرف
 عابصنا ہنماکحا كلاوع لواو هحردنء هل بسر ورح هلاوع نالوا هرو

 هک هفیثک ماسس>ا هلب وا ردیهشم هب هفیثک ما سجا ملاع ہلسلس رخا هل پس
 دهل ہدنین هر وس ( یعب )ردکعد ردنیافاس لغسا هددوحو مابظن لاس
 كی رک مظن نیلفاس لفسا هانددر من عوفتنسحایف ناسن الا نانقلخ
 الوا ت ولوا ہر ز وا مالسا ناسنا ترطق لصا هر ز وا یا. زاعا یازغم

 بولوال+اد ہلادہا ةفیشک ماسجا نکنا هدندیلع یالعا حاورا ٴہدرح قداقح
 یاهو ی رو و را هک سد" ته هک تم

 (۱٢)
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 ماماو ردشمرو افن لازا ہدنخب رات چ وا زوتوا زو جواردہیحاص تهیلح/ |
 كنیدیرتام ماماو ردشاق ی اق ع عادو هدنسللا ز وب لیرعه هدا معا :

 ہی رخ أت هدن امز هل لوا قفاوم هندعاوقو بهذم لمظعا ماما یدعاوق

 باک امايقلا و یلارابدید هیدیرتام هرلتلوا ہنی رز وابهذموب بوی وارظنا [
 مش ۰ :رکصن دم قوح ندرعفاش ماماو ر دیءاما كمحلها نالوا ندیفن>| |

 ردندناسن یطر یرعشالایسوم یبا ندہاےصاحر هکردشاک یرعشالانس>یبا| |
 حراوح و ه دحالمو هل زعم بؤلوارمشنم یھدم ه دو افا ردیلوصاملکنم ماما

 فلت هلبلح بتکو غادر هنر زوا تعدب قانصا ر اسو ضفاو روا |
 ہسِدا یعفاش ماما ر دشتاتافو ہدن درد یعرکب زویجوا كيرعهو ر دملا :

 كنیعفاش ماما یھذم كن رعشا حشو ردشلیا اب راد نامش را تب ر د روکا"
 ےکنا

 ندیعف اش ب اكا مایقلا مون ىلا رد راشعد ہبرعشا ہرانوا ہر زوا تهذما |
 رایفذح هدناب لامعا راب دی رٹاھ لصاحلار درم اما كتعاجو تنس لها نالوا |

 هبه دمر ندبهاذمو ردقح ماما خد یسوکیاردرابعفاش ہدنباب لاعاراب رعشاوا |
 هرحالا یلوا ردندرم الا یلوا به ذا نح اص ارز ردىجاو كعادلقت ید ا |

 الوا بوهاوا رظن ہن رخت « دنامز د كنو نوجنا ر دقف اوم هه ذما

 ۱ لاتا ەب ییفاش ند قنحاماف ردبا نیاصا هلکع  لا_ما اضاف ندلوش#۰ ۱

 نام ۳ رب ر ردےح ریصم ہ ده انشا مکس ہتزولک مزال رپ نعذ 4 درا ۱

 یه دم هند | هجحر سو وا ل ال وا یحور ولوا سعا ل هل وصوم 1

 هند ردراو لاعحاید هاوص رداطخ رئاس ردراو لاعحا ہراطخ ر دد اوص :

 هک رولک هد رد ز یاوتف کهن نلک م زال رفک هلکید ردلطا رک ا هک د ردلطاب :

 هتد ردلکد راج كجا لع هلکناو هبعد رداکد قح ییفاش بھذم ینحر ا

 بلاغ هد هیعفاش هکر دا دارا هدلحملاو للملا باک یناتسرھش دو زالوا رفاک ||
 نالوا بلا ہد ەیکلامو ردەلرنعم نالوا بااغ هددیعنح رد هرعاشا نالوا 4

 ماماو ررد ید هب راح هک رد هپ وسح نالوا باغ ہد انحور دهر دق :

 ہقنلا یف هلل اهجر هفینح یبا لابع مهلک قلا هک ردشهروب ید ییفاش|
 ردیعل قلوا هدستوالخیعامتا تب واوا هن ر زوا تاقا ض٥ یراب د: کس:

Eres 

 ٭ ہکراث دوڑ
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 ہل ج زا رردیا رایتخا تادها هدفح قد رط ارز رد ءاثب هنفاسم دنیا
 رانا یر ةولص بودیالع ہلبا لوف هلل | ناوضر تفولالوا یعفاش ماما

 ہر و ڪڪ هاب را سد زالوارضأح هتعاج بو اوا هدتوو لوا نموم نالوا

 راهظا ل زدبتر د هعب را بی راع نالوا هدهالامرحو ردنجر یخدیسکیآ
 رد رو ندهلج هی, کی اب رده اربا مایعم هک ارح ك یجفاش رب ر ابا

 ندفاسِطم هک ی ارح لمظعا ماماو ردنراشا هدوهشو لوصو ماقم سا
 ترضحار ز ردیراشا هداشراو نورعم ماعم ردیلناعم ق ولوا نوا او جراخ

 ردشانا لاعتسا ی رغوط کا ہد هزونء دیدم سو ہیلع هلل ۱ یلص لاع رش

 سب روناوا حرت هن رز وا یرللاح نالوا لوا سن یراطدتبا لمعرخآو
 كدرف ماقم داشرا اڑ 2 ز یدناوا مهذ ندوب یرس كنغی دلوا ج راخ ندواطم

 نالوا رو وع برا ة نکلو ردراو ران ۂساو ها ہلا ی هدر | ٦ رکردیکح

 2 ۳ یتماغم او لکد ا نود هس ول یو سا نوعا تجرو دعا

 یخد هدیو ردشعا ایحا ہار باط ناخ مجلس ناسطلس ی زاغ نالوا رصم

 ریز ردبهاذلارخآ یکی فیدلوا بهاذلا لوا ماما بھذم هکر دراو تراشا|
 ر ولوا منھم هلکن 1 هر چ۶ تنطاسو تر ود نالوا یزغآ كلود عج

 یلضف لاک هلهجو ره كماماەدیون سی رواوا ماع را الو الاو انس زر ۱

 ياپ کو یارحم ئالام ماماو یدلوا رها یییدلوا تما جارسو رهاط

 ید اک | ہدنفب رش ثیدح نیلا لو نم هجرلا سفن دجال ینا ردیلباقما
 ِكلَعالسفت یتآ هکر جو ردیلباشهرخ نکر یبارحم دج۔ا ماماو وردراو تراشا

 لاک كا أو ردب کس و لر اعا مام EE ھام دیدکو دهع دید

 ریخت ؛لدجا ماما تیعدصو 3 ولوا لصاح هلبا ترش دص هکرد لىرا ع

 ماما هدقدلوا ی الم همالسلا هیلع رویم هرس سدق صاوخ میهاربا مک

 لر یدلدا لاوس نددچا ماما یدیدردند هعب را دانوا یدلبا لاوس ندہعفاش

 ر واوا شاوا قة ۶ ہلرص ییفیدص یضر رانو سب یدد رده دصا ۲

 یدیرتام روصن میا خشەرکص نامز قو> ندمطعا ماما اذ دعب دم هو ۱

 فاصتراسو رک 0 0 ئ وا ك۵ اما رد اک
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 هداز ندنرارفک یدد راغ رد راق التخاهدنلالوا بذعم هرات زندرفک هدنرخآ

 تبوقعهدانزندنرا ر ەك ن دنراکدتنانادابعلرتیرعا نکلیدید ززالوابذعم

 ردراڈلیانایہدنح ولر ن دلا د ءو ہدنلوصا یخ رس ماما ناصف یدیدررونلوا

 ل تلد نی رل اوعد یرب ره ندیرعشا ماماو یدیرتام ماما ( هک هلوا مولعم )
 هدراذخ ام ناناوارکذ تاوحق لاوئس نالوا هنی رالباد كنیرب رهو بورونا
 نوسانا تعجارم هتک لوا ناوخا نیابادا مهر د شلو انا ورک ذ الیصفت

 رادفموب هلغلواناس الاجا یت ہدودعم لد اس فا نالوا دوصعم هدمانن م ول

 فاصوا ضعب مہ علل ایر كنەعب را هما هدونسن وب ) یدنلوا اذن کا هلا

 هکلب و مزال ی سلب هعااو تنس لها هد هسیدنلوا قو رک ذ یرافالتخاو
 مظعا ماما ییعی دعب را هنا هک هلوا مولعم لدم ) روتلواناب ہم4 ہو نالوا مزا

 یسهلج كننارضح ی اعت هللا مهجر دجا ماماو كلامماماو ینذاش ماماو

 ہلےغعلوا دھتح هد هیعرف ماکحا ینمی ردرازصاو هتفیغحو رالماک هدنءد رش

 هکلب رد ماعا روع# ندتلصو مز و رود ندعو قشع یرلنون داهنحا

 رداص مالک اد هتفّقح ندرلنو نکلو یدیا هلر هلف- یراطاب و یررهاظ

 فرصاک ا یاقوا ہلغلوا داھتجانامز یرانامزارب ز هلواومرو لیلقرکمیدلوا
 مایصو یوقتو عرو اراناو راندلوا دیم ہیەئسن یراقدلوا نوذ مو رابدلبا

 ار زرایا تراشا هنب را هجرد برذو ہنی رالاح نسح انطا و ارھاظ یرلءایفو

 یدردو و ردلکد رداق هنادهاک یراکدتبا کرانا هنسک نالوا نوعج قالافخ

 كن رب ره هکر دشاک هن رزوا یرس كنّتارضح مهنع4ل |یضر هعب را ءافاخ
 یقنح بهذم ةيملا موب یلاو ردراو بلاغ فصورب ندەیلابر قاصوا هدنناذ

 نالک ےن رزوا یاش بهذمو معا مامایسنر كن بلوا نالک هرز وا

 ماما یسیئر كایلونالک هنب رزوا تالام بهذمو یجفاش مامایسیژر كنالوا
 كِرانوب و رددجا ماما یسہثر كا وا نالک هنر زوا یل نخ بهذمو كلام

 رک هنگ ند ءالعو نیلک ندایوا راک هن رزوا یهدع كنسد رب ره

 ردءورح راه:لاطسوق سکس اکو مولعم هئاوذ ندا هعلاطم یف ربتغم بت

 یسعو یدهم هدنامز رخآو یاطقالابطق ك_تقوره هکر دراشغ د نح

 راتحا یاش بھذ د" ضعب وردرالداع هلدا ےظءا ماما بھذم مالےلا ہیلع

 ٭ یکردنا وم



 تاب

 | لدن و نوافش یرەشانکل یدبد زواوادیعس نالوا یشورواوا یش

 | هلاس (ی کا زونرا) ردشعنا ناہب ہ دنحرش هب رهوح یئلیصفت یدیدزغا
 ۰ 7 ۳ هل داش نا ے مموم لر ی درام رد راف التخاهداشنساهدناعا

 | هب ا یکش بو دنا رب وک یرعشا ن کل ید: درد کلش هدن اعا بویبعا

 رل رمد ہلئسم ( یچحو' زوتوا)ر ددعا نایب ہد هدع ینیلیصفت یدلباعاجرا

 ید ر ام رد راد التخا ه دنس افت كن راتوس ه دن راک دنیا لاعتا ہار اد

 1 كرتون بو دزالواقاب هدنامز ضرع یرعشا نکلیدید رد. قاب ی راتوبن

 ۱ ناس « دنم الکر حب نیملاولایارصف یدید رد هداش مکح >نکلردقوب یاب

 ه دس اےلوا مزال هدن وبن تروک ذ هلئسم ( یجلدر دزو وا ) ردسشعا

 8| كیاوسن بو دردلکد طرمشیرهشا کا داد ردط رش یدب ر امردیراق الذخا

 ||( ىجشب زوتوا ) ر دشا ناب هدمارلا ناراشا ینلیصفت یدید رده یتوبن
 || ندهکمالم ما وع ےب ماوعیرتامردب رلغالتخا هدنابضفت هک الدارس هلی
 ۱ یدید ردلضفا ندرشب ماوع هک الم ماوع یرمشا نکل یدہدر دلصدا

 ۱ هد هیششح نردق هلم یجتلاز ول وا)ر دعا نا ہد هدرهوجح رشینلیصفت

 ً هل. یرعشا نکل یدیدرد هلباق هندض هدحاو تر دق ید تام رد رلف التخا

 || ینایص ی دید ردراو تر دق هقشب نوا یرب ره كن دض هکلب ر دلکد
 ۱ هل ( ی ګد زوتوا )د دشعا ناب « دنحرش كبه دعو هد اوم حرش

 | | كاعفو رد هلبایردق كلاء:یراب لعفلصایدبرت امردب رافالتخاهدنردقرش ات

 یدت تیں من ارت ٤ ہدبع تردق نود رد هلا دع تردفیسالوانیصءمو تعااط

 : ردق و رمان هد د.ءنردق بود رد ها هللا تردق قحماداع لاعفا یر دشا نکل

 ||دعاقب' هلس» (یجزکس زوتوا) ردشّقیا ناب ہ دفق اوم حرمت ینایصفتیدید
 ۰ یرعشا نک لیدی دردلکد مودعەو دوجوردلاح عاقیا یدیرتام ردیرلفالتخ|
 | زوئوا) ردش عاناس هدعیادب لوصف یلیصف یدرد ر دضح مو دعم عافبا

 | | تدوع مالس الا دعب بولوا هلطاب ہلیادادت را ملاص لاعا هلئسم ( یگزوفط

 ۱ یس هلاص لاعا < دز ص م السالا دےعب یدیرب ر امر درلو الٹا هدنسا

 ۱ هم الع ر دص یتلیصفت یدیدر دنا تد وع یرعشا نکلیدید نکا ت دو

 دم (ی مو رق)ردشقب|نایبدن و
 ۲ درز کی دلی | لر یی هرعرش رش عورفرافک

 KE رک بہی



 < ۸ وب
 یدہدردیطرش كاج راخ ندناعتیفحرارقا بولواترابع ندعیدصتناعا

 ماماورد « دنر دنع یباحخصاو مظعا ماما یییدلوا نکدرارفا هکر دود قیقحم
 یسخرس ماما ر دشعد ر دطرشجراخ ندن اعا رارقا یکیرهشا یدب رتام
 هد.الکر کو هدب واط * دیفع ینلیصفت رد و یرارانخم یودزپ م السالار فو

 ناصقنو هدا ز ناما هلم ( یھب رک )ر دغا اس ہدےعف اوم و

 یددد نکا لو, ناصقنو دا ز ناعا یدیرتام ردب راق التخا هدنسعالوق

 ردروکذ م « دغقاوم یلیصفت یدید ردنا لوبق یناصقنو هدا ز یرعشا نکل
 هل دلم یدب رب امر دی راذ التخا ه دن اعا ےل دلقم ہلئسم ( ىجا یرک)

 ہدداقعاو هدع نلیصفت یدیدر دغ آ هلک رت یلالدتسا نکل رد ےھت ین
 نیم را ماما یدیدر دلکد جس یناعا کل دلم یرعشا نکلردشقبا نایب
 ه دافا عطف كن هیلقن لئالد ہلئسم ( ىج دب یمرکب)ر دشا ناب ہ دنلماش
 هدافا مزج و عطقیسیضعب ن د هیلقن لدا یدیرت ام ردیراف الثخا هدنسعا

 نظ هلق هلدا ی رعشا نکل ردشعرا ناب هدعدادب لوصف نلیصت یدبد ردا

 ردشعا ناب هدف اوم حرش ینلیصفت یدید زا « داقا عطق ردبا هدافا

 ناعا ید رتامردب رفالتخاهدنسالوا قولخم كناعا ہلئسم (یحرکسیرکب )
 یرعشا نکلر گا ناب ہ دم ولع لیدءت ییلیصفت یدبد ر دلکد قول
 ( یجیزوفطیمرکب) ردشع نایب ہددصاقم حرش لص ةت ىد يدر دق ولع ناما
 یدہد ردرب مالساو ناعا یدب رامردی راوالتخا هدنن دحو مالعاو ناعا ہلئسم

 ردریاغتم هثیرب رب مالساو ناعا یرعشا نکلردڈ عا نایب هدنتالب وأ:ینایصفت
 هدر اعا هدناما هلم ( یجب زووا)ر دشعا نایب ہد دافع حرش یدید

 رد هلاحرابتعا ہد رفکم کھ تن رد هلاح رابتعا « دناعا یدب رام ردیرافالتخا
 رد هب هاج راتعا ه دن اعا یرعشا نکلرد روک ذم هد ہ د۴ یل صفت یدہد

 ردنؤہرد هدنرفکلاح مدآلوا هسلوا ندنالوا مخ هلبا ناعا مدآرب یتح

 یدرتامامایدبدردرفاک هد ہدنن اعا لاح هساوا ندنالوامخ یافت و

 هدر دنکر فک الاحو رد نهو ناو « دب دنکن ایا الاح بوی ارظن ہی ہمت اخ
 زوتوا) رد اناس هذرگ دق حرشو ہد 4 دع ایصه یدیدردرفاک ناو

 نالوا دیعس ید, رامر در رلق الی مسا ہد تر اعشو ت E هلام ) کرا

 یی

REN 7ا ی  



 ناس هم ی لد ھو د ییلیصفت یدد ردعشم یکاکفنا ردہا تنرا 3

 ردزاوطالریس یه تا بیترت هرزوایراب لاما تکح:یرمشان کل رشف
 ۲ هدیه 012 نوا ۴ ردشعا ناس 03 لر ره و> ییلیصفت یدید

 | یدند ردهبلزا نقص ك۸م امد لع نانا ۳۹ یدیرتام ردپرلف التخا هل

 | حرشو ہدداعاو هدع یلیصفت یدید ردلک د هبلزا تفصیرعشا نکل

 ردن رلوالتخا هد. عولا فالح هلم یزوّدط نوا ۶ ردشعاواناس هدر واڪ

 ۱ هدهد ع سل مامآ یل .صدن یدید یک دعو فلاخ ردعتمدبعو یا یدیرتام

 ۱ 4 6 دعو یل تودازب و یدہعو فاح ٰیزعشا نکل ردشعا ناب

 : لعفەلئس یر کی##ر معا نا ہدطیسوریسف یدحاو ماما یا صن ی دید

 ۱ یرفک لها و را هرجهح قاعا لها ردیرلفالتخا ہدنفاصآا هلا جی راب

 یدید ناسا الو محبت یل اعت یراب ر دحهبثالقم یدیرتام یی دام ہدنئح

 | ندیدنکر وکذ م ل ءف بوب دژالوا فصتم ہی ا جد لعف لانیلاعت یرابیرمشا نکل

 ہد هریاشهو ہ ہد دعو ہلیعم ولع لیدعت یل صفن یدیدیدزالوا ح3 یدیلو ارداض

 : یدیرتام ردي رو الت ےس[ ہد وهع یرفک لسم ( ی و رک )رددوا نا

 1 ردزاح یرعشان کل یدلب انا ورک هد الت ودر اب القع رکوع

 ردشیوا نایب ہدەرباسمو هدفادک فک لب صول یدید ردلکد الےّوع

 | حقو نسخ یدیرت ام ردیراف التخا ہد حفونسح ہلئسم (یجت نا یرکب)
 ۰ لاردا زد الوا دراو عرش نحف و یتلسح كش ض«ب لعع تیر

 ای رعشا نکل ر دشعا ن اش هد هي انکو ۵ ۳ ییلیصش یدید ردنکم كعا

 !|نای ہ دعقاوم حرش ینلیصفت یدید رونلب ن درس دره رس حدو نس>

 رد, رلذ التخا هدنسالوا جاو لعع ن اعا هلم ( یج>وا رک: )ر دشا

 یدرولوا جاو هر زوا قال یدیبم ر دو لوسر هولح یاعد هلل اید رام

 | ناب هد نم دیھشلا ماح یایصفت یدید كل ہلا یرالقع یب یا دت هللا
 1 !توعدو زالوا مارحرفکو زالوا بحاو ناعا ةثعلا لبق یرعشا نکلردشعا
 : رن ناس هدهریاسهییایصهت یدید رد روذعم لە نایلوا علا ہر ودنکا

 | هاب قیدصذناعا یدیرتامردب رافالتخاهدناعا تقیقح ہلئسم (یچ درد یرکب )
 ۱ یر شا نکلیدیدردبنکر لخاد ۵ کرایا تقیفحرار وا ںؤاوا ترابعندرار ذا



RAE 
 |یلیصذت یدید ردلکدع وعس»یسفن مالکی دب رتام ردیرافالتخا هدیسفمالک
 یوم ردعوع»* 14 رعشا 9 ردشما وا نایب ہدمآرح تاراشاو هد هریاسم

 نایب هد هریاسم رد یدید یدیا یسفن مالک یم وع“ كم السلا هلع

 كن یس مسا یدیرت ام ردیرافالےتخا هدعسا ہلثسم یتا نوا ردم
 نکلردشهٰلوا ناید هدم ولع لیدعت یلیصفت یدید ردیئیع جراشاب تسج

 ردی مع كن یی اا یک ق اخو قازر ردینبع كی“ مسا هللا یرعشا

 نایب ہدففاوم یلیصفت ردلکد یرعویع كى یس امسا یک ر دقو مم و

 ردق یدیرئام ردیرلفالتخا ہدردقو اض هلسم یجنجوا نوا ٭٭ ردشلوا

 ناکمو نامز ندبا ہطاحا یرلناو هل. یناصوا قی هلازہال ءایشا هدلزا یلاعت هل

 یدیدردب راب لو نالوا نورقمهماکحا هدا زاّضقو ردہس !٤ نییعتودیدحت هلا

 كنيلا ت هللا ءاضق یرعشا نکاردشعا نايب هدهرهوحی اقا ماما ینلیصفت
 هدارا لوا یتسالوا هرزوا ص وص# بیر كادوجوم هکردس هہازا هدارا

 قلعت هنلةملوب هد هصوص# تاقوا تادوج وم هدارا لوا ردقو رده 2۰

 ارم یعدرد نوا *ردشنلوا ناب هدقفاوم حرش لیضقت یدید ردیسعا
 لوهع و لصالا مولعم یک هجوو ی کد یدیرتام زد  رافالتخا هدناهد ادم

 ہدیلاعتیراب زويا لاطبا یلصا هلذلوارجام ندک اردا قصو هلغلوا فصولا
 نکلردڈشفلوا ناب ہدیواعط هدیقع ییصفت یدمری واضر هلی وا: و د ردتفص

 هدففاوم یلصفت یداوا بهاذ هلی وأ هلبا تاذ یهجو تردقیدب یرعشا
 قیفو یدیرتام ردب رلفالتخا هدقیفوت ہلئسم یجصشب نوا # ردشوا ناب
 یزهشآ نکل ردوا ناس هدهریاسم یلیصت یددرد ترمصتو رسان

 ردشوا نایب ہدغفاوم یلیصفت یدید ردهعاطلایع تردق قاخ قیفوت
 ندیلاعت هللا یدیرتام ردیرافالتخا هدقاطالام فیلکن ہلئسم ىجا نوا ٭

 هد ده قسن ماما یایصن یدید رداد راس کج قاطیالام فیلکت هرز
 ردندایقول فب کر هل | ناعا ا وت یرعشا ن کل ردشعا ناب

 لاعفا هل یم دینوا 3۴ ردشع ای نان هدهرباسمو ہدققاوم 1 ےقر دشعد

 ہززوا یلعدرب ره كنيلاعت هللا ید رام ردیراذالٹثخا ہدنموزز كړکح 1

 هتبلا لک د ہر زوا ي رو بوجو رد هرز وا یی رط لضفت موللا لیبس لع
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aحرش لیص#ت ردرلاوا بعاذ تانوادئاز هب رەشا  aحرسو هدعوا  

 اش یدیرتام ردیرلفالتخا هداش هلئسم یا # ردشذلوا نایب هددب رج
 روع یلیصفت یدہیدردکد دناز ہرزوا تاذ هلا وا ترابع ندرعسم دوحو

 لییصفت یدید ردداز هرزوا تاذ اقب یرعشا نکل ردشْماوا نایب هدب واط
 ردیرلفالتخا هدر دف تفص ہلئسم یب دی # ردشْملوا ناس هدفقاوم حرش

 ردقەیەۂکمم تاعودعم رده يرو یرودص کرا ہلبا تردق تفصیدیرتام

 نام ہدمولع لیدسعت هم الع ردص ینلیصفت یدہد ردقول نوکت نکل دراو

 ردروم ها نردق نعص هلکءاعا اما یی وکت تفصیرعشا نکلردشغا

 حرش ینازاتغت دمالع یلیصفت ردشرب واضر هدي رجب ندر اب قرذش ابو

 یدی رام ردیرلفالتخا هدهدارانفص هاتف یس زکس ٭ںردش ا ناب هدد وع

 كوا طر هداراو زا اتوا نګو ییاضر ہلْعلوا معا ندو اضر ہدارا

 ی رعشا نکل ردشعا نام هر راسم مامشیا ییایصش ید دزالوا جی

 قلخ لات یراب ینهصبگ روما رد ینعلاد۔ ن ی وا تبحصو اضرو هدارا
 دهبفروما لوا ردقن ردیضمو دارم كاتنیح بسن هنفی رشتاذ هدکدتبا
 یلیصفت یدید هد هسیا لکذ یسیض رع کل است یراب هلغلوا رت هدنناذ
 هدرصب و عم“ تفص ہلئسم یس زوفط # ردشوا ناب هدففاوم حرش
 هے وع“ ہدننیبام تادوحوم یصب و عم“ تفص یدبرتام رد رافال جا

 یواص ماما یدید ردلکد جد قلعت هربسع قحا ردنا قلعت هرصس و

 محک لت ہدوجوەرب ره رسد و مح یرعشانکلردش ا نام هدنس هباقک

 یدابا ز و ینفاشکنا ءرصب تفص تاعوء و هع"تعص تارصب بواوا
 هدم الگ تفص ہلئسم یعاوا 8 دشعا نایب هدریاسم مامه نا ینایصت
 داره ہلا كنا بویلنا راهظا لوق ةيفيک الب یلاعز هلل | یدب رتام ردپ رافالتخا

 یدیدردشاخ ماطم هبیزا مالک نالوا مئاق ہلیا برش تاذ یبهنسک یکیدایا

 ۷۱ دحاو صا مالک ی رعشا نکل ردشملوا ناس هدب واڪط ٴہدیفع صفت

 اشنا ردیعوت خو رد دحاو هللا هيعول ندحو رلیضعب ورلدید رددحاو هلا !

 یبرب نوا #ردشع ناب هدام رصتححرش یرهبا ی لیص هرایدید رداکدا 1

۱۱2 
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 هکر دن اسیلوا نکم یژدرپ هنیع نداع ٹا ےک ردنالوا نم یزدر هذیع
 لوا ردات مسق ن دم اقا ن انلوا رک ذوب قلعنم كهللا ةداراو ردناعتمموا

 تادوحومورد<حراخ یدوحو كنه د وجو تشیش نالوا یان ع ونور داکد کالو

 لاحلصاح ٢ص ندنلیلح تردق قلعت هدحارخا هنیع ندا هبجراخ

 نکە دنقل سش لوڈ نوکیف نکو زانا قلعت یرخا رد کا نوه دلوا

 زوصنملایبامامادکردوب یعضوت لاجا ہور ردنداهیف فا لاسم یس اک

 ن الوا هقلعتم ہلاد افتعا هدنردد یرمش الا نس> ییا هلا ہل اجر یدیرتام
 نالوا هدایشا قاخ هلم (یکلوا) ردراو یالتخا هد هلم قرف ندائاسم
 هلبا یداحاو نا وکت كنیااعتىراب ید وجو كنابشا یدیرت ام ردیرلفالتخا

 تعرس نک هلک نالوا هد هر وک ذم تنار دقو قاعت هنس هلک نک تولوا

 ردشقا نا هدن الب وات ح رش یدنقر“نیردلاءالع لیصفن رد زا ندداجما

 یرهاط كنهع رک تدابوید رددال هدکعاداحا ییابشا نک فلک یرهشا نکل

 ر دشخلوا ناب هدخ واتو « دنالب وأن حرش یل صف ید كوبرابارظن
 تفص نی وکتیدیرتام ردب رلفالتخا نالوا هدنب وکت تفص ہلئسء (یعکنا)
 یرهشا نکل ردنریم هد دافع حرش یلص رد هغ اق هلبا یراب تاذو رد ہبلزا
 هیقیفح تفص ب ود ر دلصاح ندنتسن ہرا ءلر ومر دب را تعا ا نوک

 (یهجوا )ر دوا نابب هد دصاسقءو فقاوم لیصفت رابآ راکنا ییسلوا

 هکر دفب رش تاذ لوش تاذلاب بجاو یدیامردرا الت هدناذ اب بجاو ہلسم
 ندمده تیلباقو ردشالوا یبخدم عرض ندنا الصابواوا قفحهو ما هناذب

 ی رعشا نک لردش ناب ه دنمولع لرد ود همالع ردص ینارصم ید: درده زم

 ردنادنالوا هما تلعه د وجو یتاذو ی ت2۰ ید وجو ید رشتاذ تالاب بجاو

 ہدہوجوەلئسم(یحدرد)ردش ا نایب ہدفۃاوم هم الع ف رش ییایصت یدید

 یدیدر دیلیع كنفیرش تاذو یدوجوہما ب وجو یدیرتام ردیرلف الحا
 یرابتعا ھا بوجو یرعشا نکل ر دعا نایب ہدنیعب را یزار ماما ییلیصفن

 ردشع اناء یوا طب ہدعلاوط ینایصفت ید, درداکد دوجوم هدحراخ تواوا

 تاد یراب دوجو ید رامردی راف رلت>اهد ی اھت یراب دوجو هل ٣سم ( یهشب ےب

 صوب نکلردڈلوا بهاد ہّیلیع ید یرعشا نکل یدیدردینبع كفن یشا

EE 
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 وه هک نو سک نوزح نس ی رالرق كنهرذک موُف مال ااو وفا دم

 "ِ بور وک ناسفا زرولب یس رلف دلق ہر اکشاو ی راکدازک رانا ناشلا ج ظعر
 || ردیصکج هدا ز ناسناوا ءادلداقلخ ند یم ینا لازبالرداقزب قق ەك ی زاب
 راکنا بولوا یصخ هروفسم ۂرەک یدماردکع درد نيبو رهاط ہک ضخ هل. وا
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 || لج قح ی راک د لبا داعینسا رسناهرپ و لاد بولوا رصم هدرشحو ثب
 | مد ی ھو ماظلا ی نملاق هقلخ ذو الثم انب رمو )برویب ناب الدو

 : (رمسهل۱)رروبب وردد ( ےلع قلخ لک: وهو ٥ص لرا اهدا یدلا بک لق

 ا | لثم هز ناسا نالوا میصخ یدو ہدارف ما یا هللا لاح م ظن یانعم

 || لاح رداربد میک یراکوک نالوا قرفت بدورا تلخ یدنکو ردنا برک
 ةولصاا هیاعدج لوسرو مح رب وربخ هلوا تتفتم بوی روج یرلکرک کوا
 !|قلاخ نیابا داو قلخ ندمدع مک ادتا هيدر ماظع لوا مالسلاو

 رب رهر ره یاعتقح بانح هک هلب وش وید ردنا اا هاچ لج ناکمو نوک
 | داعبتسا کن روف سم رک نیلاعلا بر بانج هنو ردکید ردلاع قل

 ا

 ضرالاو تاوعس"ا قلخ یذلاسیاوا نودفو ہنم منا اذا ارایرمضخالا

 (ریسفتاا ) رر وہ وید ( ملعلا ق اللا وهو یلب مهلتم قلب نا لع ردات

 ¦ | ندناراو ندفو ادا یر ماظع ہدارع عی عت هلن افی رش ع ظذ ی انعم

 || قلخشنآ نوعا ءلوس ن دج افا شا لشب هزات ہن اش لج هللا ترضح

 ۲ هه الوا یلب ردیلکد رداق هک اقاخ یر یللثمرلنا نیااقلخیضراو تاومس

 : ك ترد بر ناتج رگ ل دن ون 3 دکعد ررعلعو ف الخ هناش لج

 || ف زهد تابآ یجادروی ناب و رک ذ ن وا یلاطبا یب راراکناو داع تسا
 || (نایباا)رروم ود( نوکیفنک هلللوشناایش دارا اذا هسمااما) بودادیک ات
 ً تاش لوا عولرد هر زوا ع ول یک ا تشبش ہدنمن یش لرق هدش دارااذا ہرااغا

 : اريد ن دنرص عل یھ! ہوس تلوش ا هن دوو توش یا عو ر ڌ توج

 : تادیوآ مسقردع ج اقر, دو ردو هد هالا مع كنامولعم ندوب قالوا

 ندی یک ت انکم یاس سق ردنالوا بجحاو یدوجو ٥ دنبعیک دوجولا بجاو

 چوبیس



 ردکد رولوا بجاو باذسع هک هنرزوا رارفاک نیا لوبق ینأرفو هدیا[

 ماعناو قلخ ماعنا ردفو نوحرللک او بوكر كەر وقسم هرفک ادد ءب
 ىلا یرب نر ۳ با داوا رصم ل الضو گل تا روش ےک نکیشمیا

 ( نور الا ب تراشمو عقانم ۳ نولک اھ 3 مھ! ےہ اهنج ٩
 0202 د.اع تثارف هدنفب رش لوڈ مهب و کر اهن هارقلا ) رر وب وید ا

  هشدامو ہد هللا یر 2 یاو رد ۵س ام تو کس ح ص ی ؟ بولخ:

 هن ز و وب و رایدلیاتارق ےھت وکر هلیس ہدایات اھنع هللا یطر هةیدص ا
 یارو دمیاو و هلیار م نسح ا واو شاو یدید ر لوچ مسا یرشجز

 رشت بولہ زاثا 6 دارع 7 یاعد هللا م رک و یا زعم )ت !ا)راب دلتا ١

 یتیدلوارداض ندا یک رادقا اپ نر ,ےارلز یا یک سو قیفح یارو :

 ردرلکلام هتان اویح لوارلنا کكدلبا قلخ ران اویح ول ہدوکی نعی ماعنا هدلاح |

 ہدئاناویح لوا نوچیاراناو ردیرلاوک امیرارضعب و ردیراب وکی رانا یس ضعب |
 یدءار دکعد نوار 7 هد بروا ی نی دق و ان رد راو تراش هو عفانم

 نکیا رگشو كلج ایاد ییاشو عزا كرا اوا رھظم هر ےہ ھا هلع تاباد ءردوول :

 یریغ ند یل اعق یراب با مح بودیارارصصا با هد] الرص هرس هلو زر رک :

 ده هلل نود نماوذخناو)بوروی نایاللعو لح قد ا ب راکدابا ڈا هلا ٴً

 ولد ( نو رطح دنح مول هو مھرصن نوەیط:سو ال ۶ نورصنم مها :

 ین هروق یه هر فک هدارع کا لی اھت هللا رک ۳۹ یانعم (رسذ2ا) ررود

 داخلا لوا را هنولوا ترمصن ہکراب دید رلہلیا ذاا راهالا یربغ نداعت هللا ||
 یرذنع٭ ہرفک مو لراو ردرالکد رد اف هکعا ترە ہرانا راهالا یراکدلما :

 تئامخ رافک ام دعم یدما ردگید و 7 شادل ر طاح نوعا هلآ نالوا ا(
 بانج ندنراق دلوا ہ دزد دص ریو در یر انخم لودر هليا راعشا دادسا راک |[

 مرد وق كرم الفر نوک "روی ب تیلسا یٹەرکا ید رافغ بز ترضح 1

 ےمسخوهھاذاف هفطذن ھ ی Î اتم الا مو ۱ نون لعد امو نورمهاام نانا

 مح ہدارع عا لات هل مرک ظذ یانعم (رکس )ا ) روم وید ( نییم

 را ۱

 دج و



 ےیل

 ہی وند تاباغم کحتالاح عج یدەمأ س ۳ 82 تداهشخجد یرلفابآوأ

 یس هلع ی هل لوا طوتم هنس هدارا لرالعو لح قح هبور>او

 | | یک یغیدلق نانو اغا نیراتریصب مصب ہدایند كہروغسم ٴرفک هسلیا قلعت
 بودا نا لال لاوذ ردا تاثح نکحهدیاوحمو ہلا زاید ن رارهاظراصدا

 یدما یدنا رارشید رکس هلو رلزا هحرب دعتوا ءلدرلا وحو هل ازا ی راز و1

 قو تو یخ>هلوا رب رپ دوجو نا لوا نیغلوا رداق هدنشر ھ هسلہا قلعت ۳

 قاحای EE هرم ن و ۱ E یتردق ید هور اعح باق هلْغلوا

 یک

 ءا دوو نورصب قاف طارصاا ا وہ تا مها ما ان یی ! ءاشنولو )

 (ریسفت ) ررویب وید (نوه>ریالو ایضم اوعاطتسااذ مھتناکء یل ع م مان
 رانا ءلدیسهلید ناشلا یظع زب رکا هدا ره عا یلامت هلل اے رک ظا یانع»

 مو: قورداق زب دو یدبا رولیب هروک هلن یکولس تھج یدب سلوا هل وا

 هبروص حتا ن راتروص هدنرلناکء یر ےھت كم اد ۳ هل | نالوا

 ردکید ىدا رزلوارداق کیا | تعحرو کم ؟ نوک زن سد كدردیا ليدي

 یمهیلعدا ر ههو سمط تالار الیادخ نالوا لال اوذ رداق بانجیدما

 مظعزب انس اجرک مظن یانعم (ریسقتاا )رروہ وی د(نولقعیالفا

 تالرس یئعو زرردنود و لادن تررد هز وا ی رع كه ره نا

 ناروا احم اشاح هکم رافک اد ددو ردکعد ز زر ر هدود ہّااح ینو اص ینتلاح

 نیعم بر بانج ھل رلەید ردرعاش مالسااو ةولصلا ہیلع دو ردرعش ع رک

 ردشلا :lL عام و) ودیا در دکو او خابا هحورب یهر وسم هرفک هناش لج

 یل ۶ لوفلا قے رک ناک رد جا رقو رک ذ الا وهنا هل یخ ِذبامو

 هدا ی نا می رک ظذ یانعم ( رسا ) ررویب وید ( ف رفاکلا

 داقتعا رداکد حکو قیالرعش هک او دانا ملءدرعش هلوسر ناشا | یظعزب

 نیاوا ماکحاو نید لوصا جا الا ردلکد زکگیدلبا نظرعش هرز وازکلطا

 بوناوا توالت هدراد_بعءو بونقوا هدرلبار ۶ رک رد باک نالب کا ین رخآو
 هل وا ردنآر و لزا هل وسر ندالعو لح ق >و باس هنن رادزوف ل اع هل ابا

Eلار :ا هلرسر قا رد رها و رهاط یییدلوا قداف ف نا لطا لبا ی  

 راذنآ یب هسک نالوا یربدیپاذ ںولوا موثد لقاع نعد نالوا یربد هک دارا
 ےہ : ۳



 ا

{VA} 
 هزوا ورلباهو طخرب ندلګو رکا م السلا هیلعنیمالررم> هدنراقدروب یمردبا
 بانج هدءدیدید مرولوا نازوسو قرن هلا هیسدقراولا رات مسا رسا

 كاج اح قج هلوا اور ندهناشزه یراب ترضح نیما لیربجاب نینوکلادیس

 عرضت ندهلالج لج قح بانج ید نیما لب رج رابدر وی وند ردیمراو
 ندزرزوا كتما هکلتف شرفو طس هرزوا طارصرسج یجانج ہک یفاجرو
 ندیهنلاٌردس تاولصلا لطفا هيلع تانناکر کف ہدعب یدیدرهدیا رورم

 یدتف ید # بوروب زوایو قرخ باح كی شو راف هل ج ورع جد
 برق ماقم هوا فرشتن هسا نذر رک ظذ + یتداوا نیسوق تاق ناکف

 ندا # دچ ار ندا # هی ربلاربخان ندا # دودو فیطا بر تانح ہدقدلوا

 ینا در تم فب رشیانعم # یواام ہدبع لا حوا #3 بورورب وی د#د څا
 میبحیا هللالجو تمظع مما ن'ع یرار ترضح ہرکصذدقدلوارھابورھاظ

 ید مرکم لوسر نیغەرویب كدمتاراب نون ینما رم ینیدلوا دنماجر كلب ربج
 راونا ٹر نکل مدتیا اور نجاح كنآ ہدکدید برا ردمولعء هکر بانج

 كباعكاو كيابحا نالوا ب ام ہلەشو كال بات یوراب و نورد هلکتسح ره

 نی زک صن نوُفرش نوعضم یدما یدروی وید نوسلیا حانج شرف نوجا
 نيمه بر بدبح نیما لوسرو نیبنلا اخ نالوا نیملاعلل هجرالا هلابنلسراامو )

 عیفش ییدبا تج حو تفأر هلا تم رپ تمه هتها یک نتداعس بانج
 یراغفتساو هول *هدالف ناشو نازور هکمادام ید رازب بولوا نیعفْشمو

 ہدیحر بر تدا. نالوا زغد وبع تمذ هضی رف هلغلف لا عا ندرکق وط
 ةقط نالوا نمهنهذاعتسم ندران تاکرد زود دیا ےظع دھج هلیا اسباق

 لکدقلرا لدبم هتماقا هدماقلاراد نالوا هعباس هجرد ندنان> تاحرد ٗةعباس

 هکب زا هد رب سودرف هللا یئدم لوسر ترضح تباجو یتاہر تباثع هکلپ
 یانعم ( رسولا )زیزعب هلل |یلع کالذامو ردش ر هدي هب رح لوا نیشن

 نکی رسه ر فک «دنوکو ب نکردشنلوا دعو هلا لوخد هک | نوع ازکناعا مدع
 زرارهم نی رزغا رانا ناشلا مظعزب ہدنوکوب كناقوذ یترارح كنا هلیبس
 راب وس ی راک دلءا تک ارسم ندیصا ەرەك ہدایلد یرال ۱ “لانا ہرا
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 یع“ا كن هعب ار هعبط رد هق ول نو ھا یراصن ماا ماثف بولوا یظا یا
 كن هسماخ هتطر د هق ول نوا نیبآرفک نیب ذکم فونص بولوا همطح
 جد كنهسداس ةقبطرد هقول نو 2ا سون أم ثدبح سوح بولواربعس یع“ا

 بود رد هق ولخ نوا ماجا تا الض مانصا دبع بولوا می یعسا|
 ترضح٭ دک دابا ناسا فک ندنا :یباهصابودیانوکس هلک هپ هعباس هقط |

 نوع بو نایب ورک ذ ییدعب اس هفبط ب اھکامالسااو : الصلا|ہیلع لوسر
 یرانآندنب ماسلا هيلع نیا لد رج هدررلقدروبب ولد تدریوربخ ندرلنا اکب

 كجد هلوار غم كفن رشعبط نالوا ہیھلا تاضو یف تا رص دیاشدک ههروبل و

 نینهرویود دووربخ هما یراترضح مالسلاو هول صلا هیلعی اغلا سر با:جرارگم
 للحوم "هد ۱: ند نکن رلتما هعئاس هقیط لها یخ د م السا هيلع نیمالا حور

 هلرچ "هدنبوش بودیاندب ریپ ط هلیاراغغتساو هیون بانبآزونه بوارا راک
 نانی" راپ رازهنایح فده ناهک ا:تلرهریسرث ند هلوا نهک ع ارج

 نالوا هاغو دع: ییففش و تج ص ہما هدکدید ر دتما درب نعاج ندا

 هنیراّیرمضح تایحصلاو ةاولصلا هيلع نط صم دم ازج زور عیفش ادخ بببح
 رج رافر رش سر كرابم م السلا بلع نیما لہ ريج نیفاوا یراطیشغ
 لئاربجان « دنرلف دلواقیفم هلبا تداعس هک ات یدل اق هداهن هزار و بیمحرب

 لخ اد نوصخل وا ران هاش راتفرک ن دعما یدلوا دیا تم و دنشم غوخا

 ندیا رو ره ی رک ذ هلل الوسراب من « درافد روی ردیەراو زواوا راوبلاراد ۱
 یراترمضح هاب تلاس ر بانج « دکدید ار واوا لخاد ر اہک ینا ا
 نداعس تحاص ہلغلوا نانکهب رک ید مالسلا هیلع لرئاربح كو دنا هب رک
 رس یا هدد روی نس ر دیا اک نو-ھا هر نکیا نالا حور نس

 اوهراب یک یس التا كنو ر امو توراه مدیر دبا قوخ ید ی تادو> وو

 یدید مهل وا دنب و دی یالنہم هديه | بصع بج هباسیغ نی زب رس و

 تاولصلا فرشا هيلع اب رک ب انچ نینزان و ادخبدبح ترضح هک اتفو اد
 هلا مالسلا هيلع نیما لیرمس> ہدجارعم مد یراثرہضح ت الا یذاوا ق

 فوت ہدلحم لرا ید نیما ترضح هدنراقدلوا یھ هى هنا ہردےس

 لر یهود تسود هدعاق» یىالثم و مالسلاو هول صأا هيلع هللا تبیح کك ےدیا



 هک ۷
 !ترضحو # ر ابدی در دکر نشم هدا عامدو بلق ل ةع لع یخد یرایضعب و
 ردهددکت جررد هدا لقعەکردیو مند هنع هللا یطرو ه4>و هلا عرک ع

 تایناحو ر یناعمرایطب و ردراشمر وی ويد رد هر سفنو ردهدلاعط تفآرو
 ۳ وا هدردیا دوعص هعامد ہدعب ردا لافتا هاو هكدا ردیا لور هحور الوا

 یامت هللا میرک مظن یانعم ( رمسغ2ل)رایدید ر ولوا شقتنم هلکنآ ہل
 نوعقح هللا ايوا هناطرش ردوب قسم طارص كلدیا تدابع هک اب عا

 ندنعیدلوا رکو دع درس نیعل ناطیش یرالغوا مدآ ییعب ردکعد یزکیدل وا

 ار ز س هد اترا ع هک اب بولا تعاطا هناطش ه ریش د هع هکر س ی

 قیقحو قیقحم نوع#ح یرابو ردوقتس طارص زکتعاطو تدابع هک اب
 لعن رازس یدلبا لالضا رو زم لو دم یر هنسک قوح و دو ند رس

 هر زوا حوضو و روهظیالضاو توأدع كا یدما یچرکب دل بودا لانو

 نکیا یف اک ہدنا کار داو لقع هکلب ب ویلوا ج اتح هلیلدو ن اهر یب دلوا

 تعاطا غامد هدازجزورهل رالوا یاب ہدئیخو تلالض هنب نب روک ذم نیمرج
 ہدھاسمو ہئاعم یرعس مجد وعادل دادعو یتشاح هاذا هن راعارق

 مولا اهولصا # نو دعوت ےک قلا عهج « ذه) ندراھف بر لبق درلودلو
 مهاجرا دهشڏو م4: دیانملکتو مھھاوفا ی ع معمولا * نورفکت مک اع

 | نهج هده رکت باوا (لاججالا لیعناببلا) ی دلرویب وند ( نویسکی وناک |«
 لغو ہنر انعم ویڈ نالوا كي ردو رعفلا قع هداب زیس قییه> یانعم 9

 ردب رعم ند یما منھج رایضمب ز دشْلق مسا هّمهج نالوا باذع عقوم

 ند هنع هللا ضر رابخ الا بعکرایدید ردب رعم ن دیناربع ید رایض هبراب دید
 دیه او ةولصلا هيلع ترع بر بیبختلاسر روشک هاشذهش بانج هکر دب و رح

 نیما لبربج هدنراق در ویب رابشسا یب تلخ تیفیک ندمالساا ہیلع لیئاربج

 قطر ره ب واوا هقبط یدب لفسا ندنرب یرب منهج هکر دعا یورو هللا
 یا كنار دنیلفاسلفساهک لوا قرطرد نیمو قول ن وجا هفتاطررپ ندما
 كن هات هفرطرد هقول نوا نیرآتنعلم نیقفانم می عيطة بولوا هب واه

 ك هل هء.طر د هق وات نوک دود ص دوهد ہو رڪ بولوا رقسیعا 0 ۶۶ هم ۰ ۰ 5
 ٹی



 بانج هدنیح ینیدنوا تراشا هنی رالوا لخاد هتنج بواوا مغ نین

 وڍ د (نومرجا اها مویلااو زاتماو ) ید ہرلمرح هتبظع تاج مقلنم بر
 هدنوکو را مر یا هکر دکع د معا یلاعت هل |عرکم ظن ٰیانعم (ریسفتلا) رروہ
 ردکع د لواوا لخاد ہزکیرلنکسم نالوا ندران هدم هج بولب ربآ ندرلنمؤم

 یب رال اح كنيمرحم ابن او كننمومالوا ہک اتقو ه اشرف یراب بانج یدما
 ردندرادعاهسبا لهحو ردلوه حو مواظ ناسا ناکه سیدر ویب ناو کا

 هدنناوج هلغلوا كعد نوحا لڈاق وید راس قبا تلالضو نايصع هل ءان

 لسر لاش را هرانآ هک ال اح ردهدن امز یرافدٌملوا زادنا یساوا رذع كإھج

 زواود یدا نیک دعا ہرارفا ۳ ادحو ہما لس حاضواو بونلوا

 کلادهعا ما) بو روبب نابب ہ رک ذ العو لج قح قیاس دهع لوا یدمآ
 (رسعنلا ) رزرو ولد ( نی۔ودع مکل ہا ناط,ثلا اودبعتال نا مدآ یاب

 ہلکزس ناشلا مع نب یرافوا مدا یا إعاى اعت هللا م رک م ظن یانعم

 ہراکشا زس ناطیش افشح ارب ز ہک یی دعشل د ھع و د كیا تعاطا ہلاطرش
 مدآ ی یر ردلعُسمو ی وت یا یبا دهعو یدماردکعد رد سد

 روح هکر دید داوا كم ا تعاطاو تداسع هناطرش نالوا هراکشایوادع

 هرصاق لوقع هداوصو هنهنک كاتماعقو تلالح ید یرب كن رعایدلروس

 لج قح یتعاطو تدابع نالوا یده هداح یی دیا لاصدا هب واط بولوا

 نیع) نا طش یعوح ندمدایب ید ینغیدلوا كعارصقو رصح هیالتو

 لایت یراب یکم دنا مزال مهفتو لسقعت قیفحلا هجو ىلع نکیدلبا لالضا
 الج مکنم لضادعلو میعتسەطا ارصاذھی ودبعناو)بودیاناییورکذ ناشزع

 یب وجو كن اما ( لاججالاییع نایبلا )رد وہ وید (نولقعت اونوک: فا ارشک
 یالتخاردم 4 هروب ردیع>ومو فرعء لقع ہدنحف رفکو ہدنلسحو
 هد نفع دنعمزب ردلم4* هدندنع یرعشا رد.حومو قرعم هدندنع هل عمرد راو

 قرعم هدنو,ه> رد ہزحاع تلا لقع هکر دیسک نالوا ران ہد ردقو رح

 كإَةع رد العو لج قح باج هلبتط اسو كمالسلا هيلع ل وسر بجومو
 كإذع تعاجرب ندابط او هلل ا هچسر ءظعاماما ردشٌماوا فالتخا ید هدنلګ

 ىلع تداچج ر ندنی لکض و هللا ء حر یجفاش مامارابداوا بها ذویدردغامد یلاح

 را دید رد دعتس ههل فلوا یی هدنآ قح تقیقح هد هنسلکكن ایشا ارب زردبلق
REDRESS,ارش اس کا کا و کو و سم  
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 ہک ۷

 لجا ندنلبق ناشلا RO قا آ ید رار ولو اهر هلراجا تجر كهم
 هکناصتو رولتروف هلا كلتش ز هلی اند تش ز بولوا یاب نیک د هن رل یم

 كنقاص ندل الضو لرش ىضقم هدلخع باذع *دزکو کو ا 4 هرف ك ل

 هک رددیما كقروق ندنآ بویلوا رو رغم هیاند قج هلاق هدزکیدراو هدزکو کو

 تیآرب ندنراتیآ كنيراپ ر هرانآورارریدود زو هسانید نسرونکرسا رازس
 لح ا گی اعقو ردرل.یل دا ضارعا زلنآ ینا لوا ہدک دہ الا راک

 قافنا هلل لیس یف هنيجا حوار ةف ندقزز یدلبااطعا هرازس كب العو
 اکڑو یردنا ماسەطازب یب ہن کوا ہراناوا نمو-راثوا رفاک ہدکدلنہد ءلدیا

 نمسلکد را سر نموع یا یدعا یدردا ما۔عطا نا یس هر د هللا رک |

 ۱2۳2۵ ا یاس کرت یا ےک رای یه اا دراکعا قعا
 تالم اسم هل رار رب الا را زا وار ظتم بوید رد امز ۾ دعو نالوا ہرازہ

 .هدرلبا ذخا یرلنآ حص رب هدر هدااح یرلق دلوا هر زوا هعص اح هد : اراک و

 ع وحرو دوع هنر رات اعلعدو ا روا هن 4و زرارواوا رداق ہترصو هرل )و ا رضاح 7

 ثەو رارولوا ل اله خارثو ةلهم الب هدلع یرلقدناوب هکلب رارولس هدنا
 ۳ :د رب ر ندنرا رم ۳۳ قوم تفو لوا ناه هدقدنلوا وا خم ڈروص نوعا رشحو

 موڈ یا !هدزردیآ تعرس نوعا ت ازاګو باسح ہلح نالوا یہحاو حورخ

 یدردل ۳ بودا رد مک ن دزمراز نم یز دیار ظن ہزک اله تاذع مز

 ردپ راقداوا قداص كْنيلس رمو ءادناو ردیکیدلہا دعو كن اجر بانج لاحوب

 ہللا رانا نام ها ر ین دلو هر اه اودهص قی ازالوارشحو ث بو سو رد

 سانرب هدنوک لواو ز رولوا شاواراض>ا هزمروصح كن اشلا میظعزب

 نککیدلشیا قا زکسزماوا انج سد رزس زماوا تازاج ها يظر ندلظ
 ها م ظع لغشرب تنج باحصا هدنوک لوا قیفصو زکسروناوا ازج هلبیسلع

 یرابحاواق دصاو لایعو لها عراناو رلناردراذذلتم هدلاحی راقلوا لوغشم
 لب زم هليا تان زو بب ز ہدلاح یرلقدلوا حر سم هده هلا ةیاچ باس

 هدنب رب تشهب هضور نوحاران او ردرایحمدیا دانثساو اکنآ هرز وا رپ رس

 ران قحرانآوردرضاحو ل صاح یش یرلکدلبد نو اراناو ردایھمذیذل دوم
 ہرکصذدنوا ردکعد رروہ وید هللا لها اب مکیلع مالس یرانرضح یلامتو |

 ەچ نینموم



 وس تا

E EEE iT ۱ 
 | هروعس۰ موو هک لوا ریضاح ردنقو لکترس>نالوا هرر وا راکم وق یا رلیدلوا

 هدندوع تح هک لدلیا ریدقت قام هرس ناشلاے ظعزر هکر دهان بانو

{r} 
 تت7

 هک ی مڑ زل: بو روک هکهرافکی دمارلیداو | ردیا از تس ارنا جب آیدلکل وسرزب
 | نیم دلا ءلالها نا میظعزب یب رد ندنورق لوا ندراودنک
 هکلب را زا ع وجرو دوع هرودنک نو رق زمٹیدلف كالها اللصیئسا لوا
 || ر راشد عج بوناواراضحا هدزعدنع كن هاش لدزب قم اردلکد هلجب
 ا اندکی یھٹر هک هم را هل وارد هد ضرا تاو ثمالع هب هگم رافکو
 رارابا لکا ندا یدما عكدلبا جارخابح سج ندناو ءلدلبا ای و

 بولیق عادبا راهعغاب ندیانعاو لب ہد هرو ذم ض را نالا مظعزب ید

 نوعا رکلکعا لکا ندنراشع كيانعاو لب لوا لدلیا ارجا زراکسو

 یبهرفاو من ردقوب یدما نوچمیارانہا لول ندیش نالوا هلراع یرللا ٰیدنگو

 ۲ |ندوسو نوشو صبا عیج یاش لجق>بانج یززایا رکش هدرلبدروک
 ||یسراک كجاو زا هک ناشلا میظع ہللا نیل ا زرەدیا هيز ہلبا كا هیت
 هلو رفت ےن رو دو ندا بوت یدنکو ندرایشیکیدلبا تابا ضرا

 [| سبدقنو هیت یثآ ندرظنو ك رش بودی تدابع هک | یدلبا داجماو قلخ
 لازہالرداقزب هکر د هتانو هةقحم تمالع نوا « دوهعم “رف یخرو زر هدیا
 ید ررولوا لخاد هتل سان ةماع نامه هج دیا هلازاو عزن یراهن ندلبل
 ناب رج لواردی'ربسو ناب رج د ہنفوقو لسع کر د هتناننءالعنو ےارازآ

 || تیرکنمو نیکرمشم هنو ردتبات هلیارید-هن كنيلاعت قح نالوا میلعو زب زع

 یدو هلوا ره صەمو س وقم قیفد یکی اص یمعلاص امر> ن الف ندعدو

 | یراهذ ید لباو ردلکد خو قبال كلبا لاردا یرذڈ هدنرپس تعرس سوپ
 | كعاس هدکلفر یر ره ندرفو یس رداکد جو قبال قلوا قیاس

 | تعالع نوحاهکم نیکرشم هنب و زا ردیا تعرس یک یتعرس "هدام عطس

 || عافتنا ران او لدتلکوبه هنیفسولوط دب رذ ران ناشلاعظءر هکرد هیات
 ۱|«الت  ناشلا میظعزب لدلبا قلخ یش كج هنب یلثم یک ن وجا یراهنتو

 || ندکب رشز, قم رازملار وف ندقرغ یدو هنومرا او ردفوب یب دبا بو
 | اغا ندزهارغا یرانآ مز سی كدرداقرغ کدی سود ن رهلوا قرغ

 یس ۰ م وم م میم م م



 ک۷۲ ر

 مت و الوق مالس ا هلو هک اه انا و ر د

 وی نمایق مو هک رد ا OS ی 0

 ردرلئاوا ا 30 ا كن E )سو ۵ تم ۳ هلل أ یلص

 بو دلا راشع ترضح باسنج هرلنالقو هرات اب r ماع 5ک

 باعکا اذدعب رد>رصمورر# هدادام یاری ولد دروس جارحاو صیلح

 توق نیشنهدرپارس هدلاح یراقدلوا طشثنمو ذذاتم هلبانآ نج میعن تنج| |
 یتارذهرد ناعلرھو باتفادص هدی دزاسرمخیس هرذرب ہنی ررزوا نکیا ث>ارو

 تاجرد رب رم اک یس اید ةع رات | هكلب با هام یارض نکفا ےس

 ناطق ةیطاق بودیاروھظو عو طس رونرب نالوا ناکمالایدع یسلوا نانج| |
 نامه ہدقدلوا ناشخر و نابات هلا تشرس رذغم تلاحوو تشھب؛ تشه

 یرلنرضح تلعو؟متمظع تاج تزع بر بانج ہدرالاب هکر ردیا تب ور مد | |

 ہلبانارذغو تجر نیع هزودنكو بد ةنلا لهاا ےکیلعمالسلا بورو ىلج ا
 لاعتءبر لاک اب لاج دهاشم نیقیلانیع نانج با ا فاک هلهروس رظاا |

 ب ودیا شومارف ہبلکلاہ یذذلت ہلبا تابیلاع تانج من هماع هدکدلبا ۱

 یتح راردہا رصح فقو هراکدرورپ رادید تیّور نراتعصب رصب
 باما ندرلنا ناج رو حر هللا نالوا ناسحالا و نلا ىذ
 اب هدرا رزوا اجر رھان ر او یآناغ یراوا ن ناع) هدقدروباا

 (رمستلا ) مظعلا لضصفلاود هللاو اشینم هج ول هالا ل ضف الذ رو اوا

 نومرحااهبا مویلااوزاتماو ندنفی رش لوق ر یلرفغغا“مب نوا”! یوو تالا 0

 عا یاعت فا لب ریش تب اآ ین اعم نان نور رشک هدس هک رک نیا

 دنج نداعت هن رارز وا یہود كراج باح ناشل مظعز هکر دکع د هدارع

 م و هکلب نلکدید جا هدنح لاس را راه ةو رداقز و ادا الا سرا

 هد دلو اهل س هک ص كمال لا ے٤ نيا لب ررم> ق ۶ای دنوا یرلت ومع ل موڈ ص

 اله خأرتو ةلمهم رغ زم بونیوس نکیا یک شن | رانی موق لوا مد نامه
 ۳ TNL DERT TET وجد سوچ چو جص ہہم سس

 ٭رابداوا زف
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 || زواح هلا هلآ رک وڈیو عبارش ات 2 دلامفا ام 1۳ الت

 بولیق هبلغ هرلنا یهل آ قشعتبح هکر درلنوش تاذلا نج ها اما ردراشبا

 | | نانجرپ هیسدق بانجتنج تقلخرو عرحدننام هلی هبهل !توقولوح حانج
 | ندنرابناج تاجرد هلغلوا قالطا و جارمس نو ےارلنا ار ز رار وا وا تاصو
 اتم هلبلاوها هکلب ردراو نکع هروهظ ہللا بسا ره ظهر هد هجرد رپ ره

 | تنکم ہروھظ ذذلتلاه-حولع هدنرب ره ید ندناربن تاکرد ن نسل وا

 | هدننیب هلرتعم لیا تنس لہاردیلکد رد قول نالاعهجو تنج اذدعب ردراو
 | | بتک ی ئالد كني رف رارد ردق ولع نالا نیلس* روهج ردراو فالتخا

 ۲۱ وب اواره تک ون دو ردن نان ل
 رنک ا) ٭ ندیرایطعت كءارک(حناشم رابک )۶# لااضتقارب رحشورک ذ ہدماقم
 هلی تهالب هدقدنلوا لا وئس یساعزا یا یانعم كنق رشتید> (ملیذنط ا ل ہا

 ٠ ردشالا لاغشا ندبه یرلنا مین ک5 رانوش ند نح لها نالوا فوصو»

 || تولوا تنج لوخ د درحم یراجرو اعدتسا كرانا نعد ردراشمرپ و باوجود

 || یاارمزادنارب ییرضت هدهاشهراونا فرشت نالوا نینموء دصاقم مظعا

 ۲|هلبا تیهلبا مان هلی رللوا هراداضر هنانج تام یتا بویلوا یزرتاف رطاخ

 !|سوه هعا ھا وک # یدمرس ضیفو یدازوو یدما ردکع ہراردنلوا مسو

 عل اط م #ر A هلق هنج كسوا مد آ ۶# روک ی رادلد خرلد یا
 | ىلا هللا ٤ رکم ظن یانعم (رعسغللا )ردا یبگیسارقف كنسارغ

 | یرافدلوا لوغشم هلبا میظع لغشر یامعا كاج ہدنؤکل وا قف عا

 8: ر رس یاناورو ۲ ذ ءلرلنا و تح با 29| یدعار دکعد ردرذذلتم ہدلاح

 ہدلاح یرلقدلوا تزع بر هراس لظتسم هر زوا ترفغمو تجر روا بر

 ۱ تودا نينو کد نیم تر تاج رانج جد ی.رافداوا نیکعرب یکم

 |[ یانعم(رعسغتلا ) دروس رکا رک كنارالا لب لالطق مهجارزاورمه )

 | اقدصا دوخا یرالابعو لها رلناو تنج باعك ا لاعت هللا < رک م طز

 || رار رس ی نم ہدلاح یراق دلوا زخم هدهیهآ | تانع دیاس یک

 تشهد هضور نوحارلنا اذد دب ردگعد ردرایےدبا دانثساو اکنا هرزوا

 قالط٭ ضاےفو یح باز یا داوا اھم هدیذل “هلل مز ہے هد لک رب

DTN INADA,رویم فک تی مج. جت ج:7 د۷۳  
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 ہک ۷۰
 هیت لاس ا تنجرد ہدقلوا هداب ز ہلیبیس یعشت تالاعا تنج بعشت

 ندرمخ لاعا ار ز رارایا لوخد هلسس ی رالاعا سان یهجو یخد كنغيدلوا
 یلصاح هورکمو مارح كارت رکو ہلفان لر کو هضد رذ ترک هکل عرب
 هص وضاع هتحردرب نوعکنا ر ادا ےک کو نت ارو تب ا و

 ناتج تاجرد رلرضءب و ر واوا لان هک | لماع هکر دراو ص اخ معرب و
 ناشو رلیدید رد یل ا شا زون كسب یتلآ ہےرادّقم ڈار تانا ددء

 رح تار ریسک هافتهد تام وت شا ںدح نالوا ںواو ةن

 فص عاق ھنخا نا ( ی رلد انح ےحلاو هواصل | هيلع ترع بر ترضح

 قمع یس ردرلشم رو ادای هلا سارغنماو رک اف هراع اه. سیل

 هدانند یرلنادف كج هلکرد هک | ردار سم فیصازودرب للاخ ندنرا۶ تنج

 ةواصلا ه.1ع( لاق)# دن اسا رغامو هلل !لوسرا:,(لیف) ۴# ردکع د لداغوح

 ل اوثس ردن یرانادف تنج هللا لوسراب ینعی لسیلھتلاو بسا مالسلاو
 هدیاو تذجول یدما رایدرو۔ ود رد)اهنو ےس رککیدلہا هداشد هدودناوا

 تاماقمو قالخاو لاعا كنموم نادلوو نا لر وص ةو روحو راغاو راجا نالوا

 در هرودنکب ونلوارب وصت هلا ههباشم روصو هسسانم هلثا هکردی رالاوحاو

 اهنم اوق زر الک) العو لج قح هدوظع نارقو ع رکے ظذ متن ردشفلوا
 رد شەو (ود) اهباشنم هب اول او لبق نها_:قرزیذلااذه اولاق اهزر مر وک

 هلا تروص ردب رادروص كد رالاکا حات هرکره نالوا یرلوزر هد هنج عد

Eهدایند لوا ندنوب هرعون نالوا زة وزرع هلغلوا تھ اشم هدننب  
 کد ت کا هدنو وفآلاعالاو لاعفالا تنحو رارہد زڈزمذاوا قوزص

 هنج یس اون یاعصا لامفا تنح رذم'دٰلا تنحیرو تافصاا تنج یر ردزاو

 هد دار رمالوا نیقرتم ہراذتنحردق هره ناك |نافصین>امارازلو قرن

 ,!تادهاخو تاضا ر هجردو هدرلنا ارب ز ردرالکد یک ل افا تنحلها هن

 (هللاقالخاب اوڈلخت #ندنراقدلف هلع مارا لئاضف و هیات یب رانطاب ندلٌازر

 رکا هک هل وش ردن دنر اکدلبا سدح هدنافص ملاع ییراسفن یرال وا یره ظء
 راردہا لوز هادا تذح نکلزرواوا قرعرەسااولد هراد تد هل : ارادعم

 :> لها رپ ز راولا نرلبیمذ ندنمع بویلوا دوم هاکناایا

 ره n تب

 یدھدتاعص ت

۱ 



 ند هم بار دعی» س وه : نیذلوا نوا كنار < ا یم 9 سکرھ

 رکراک ارشو اریخ الاز کسر ارج ززسو نه وا 5 هلا طر هد وکو سفنر

 لازہال رداق بانج ی دما ردکع د نکسر وئلوا انج ہلیساژزج لع زکغیدلوا

 ن رلثرخآ ل اکو تہقاعو تماخو بوروہ عوقو )ا قداص دیعو 4 هر ۳

 دادعزو رک د یتاذلو نج من د نو 2ا مع یتدنموع ترسم هلکع | ناس

 یلع ناببلا ) رر وہ وید (نوهک اف لغشی مولا نا باككا نا) بوروہ

 مولعم رد نينو تذج ناکا هدنف رش لوق نا باحصا نا(راص خال هجو

 یسا:یراترضح نّوشلاو لغاوشلانع هناش لج نون قالخ باج ہکەلوا
 دلع عاججالاب رذاکر درفاک ی ر و نموم یر ردشلبا تلخ هرزوا برض یب
 ردعیطم یرب و ردیصام یر رد هرز وا برض کیا ید نموم ردرا ایف

 هرز وآ برش یا ید یماع نموم ردا الف اے نسل
 داع قافتالاب راغصاب یصاع ردرناغصلاب یصاع یرب و رئاہکلاب یصاع یر

 ردرمصءیرب ردبنات یرب رد ہرزوابرض یکبا ید رئابکلاب یصاعرد هل ی

 رد لس یرب رد ہرزوابرض یکیا ید رصم رد هد نج عاججالاب بثات
 رلنلوا لسم رمغ ردراسنلا یف دل عاچجالاب رلتلوا لس ردلسه رغ یر

 یدمارلبا لاخ دا هنج ہسرلبد ردیا ب اذع هسرابد ردط وزم ہھالاةیشمل اح

 ید یراتاجردو یرالوخد هت ابلاع تانج بولوا هقرف ترد تنج باحلا
 تاحرد ید كنح اذدعب رلبا تلالد هب ارو صوصن ھنقج هوا هلا تیترت

 ین رع ندلایجم حح بانج هدیه تاخوتف ردزکس یسازجا نالوا رسد

 ردیدعننح تاحرد یالعا هرزوا یکیدلیا ع. رصل هرس لاڏ هل | سد

 هره ال راک درور رپ راد د تب ور راونا هکردراو هدر ییعد بکر هدناو

 ج اک رد وو کرس نا 1 رداع نالوا عا عجا كاب نوھل وا ره ظم

 ردن وألا تنح هدعب ردذععتلا اح هد رددلخلا تنح هدد! ردسودرفلا

 هرئدع تنج نالوا هیعمد هليسو اماردماةم اراد هدعب ردمالساا راد ہدعب

 ببیح قا یراترضح یاهو كرام قع تولوا یسالعا كن اجرد نالوا

 تاہحت فرشاو تاولصاا لّصا هلع 10 دع ییز لوسر و یرک اا

 هرز وا ہى ا تاحرد نالوا روک دم وشا رد ش هرود صیصخ ہن رانرضح

EEE ETE REET EEEجود  



E دیک ۸ 

 رروج ولد ) نورصع ابدل عیچ مهاداف هدحاو رعص الا E ( بودا

 "یہا یدلوا مشحو ثعبوب عا ی است هللا عرک ظذ یانعم ( ریهلا)
 مز×روضح كناشلا مظعزہ یس ہلجرلنا نامه هدن | ینیدلوا هلبا ہدحا و هعص

 ارسوارمح هلا یسک ی دنک سفنرب ره یدما ردکع در دراشٌملوا راصحا

 هسا رع یراب نالوا بونذلا رافع با_ :ج ینغج هیوا ظ ںوذلوا تازا

 (نولعت متنک امالا نوزجیالو اتا ی ظنا مویلاف) بودیا ناب و رک ذ
 هدسغنلاو حو را باک ہیز وج مق نا (راصنخالا یلع نایبلا) ر روی وید

 ہنخیدلوا حس جرباغم هسوسګ لکیهول حورو تواوا نارباغتم مسجو حور

 هکربد ہدےنلبلد یہ زونط ناسکس كب ہلدا یتلا نوا زود یکیدلبا تم اقا

 ر وضح هدتما ق مو هکردب ور ندامهنع هلل |یضر ساع نا ہللا هنءنع
 ید یی هلبا حوریح زالوا لئاز ےیصاخ ساىنلا ںیہ ۵ داع ا بر ناتج

 |لاخدا هدسحو ی كهحور لس ی برات هکر ید ح ور بول دهها

 نب برا ید دسج ردردکد سج جوس ردقوب مهانکو مرج مب كدلبا
 قرصت مب یدلوالخاد کاب حورو یک ا لد ایا قلخ ۳ مدسحج

 حور وب مابحو ماھذو بابآو می رشو لکاو مدوعقو ماسیق سب ارپ ز ردکنو
 موفردأاق باستج كج هيد ردکنوب مرج ردقوپ مهانکو جوس مب ددەلیا
 هک کرب و ربخ ہدزکیکیا هکر رو بوید می هديا اضق نب هدزکش ہناشزع
 هد دار وب هب یعا دععهراشلوا لخاد هب دایر دععم جولفمر هبا یعارب

 یعا هدک دید مدیارب بور اپ وق ی دیلوا مرلقابا رکا مدر وکر ا هویم فیطل

 تورا, و ندر هويه جد دععم یدردلاق بواد مەلا هک زوم وأ یس ہدععم

 3 رز ی در وب ولد رد كنس رغد حوس ی دعا رلیدلرا لکا هلس ییا

 یدنک ید العو لحقح هدنرلکدب د ردکتسیکیا مرد براب ید دےس > و

 فول نیا رح ارشو ارخ بوروس نکی دانا مکح رک رک یرح هر ہفت

 ردد سلا مم حور دارم هللا سش هدیاعموت یدعاس) یدزیارک ذود ر ربو

 لبا شر ندلط سةن هدنوکود عا یامت هلل | لیاجمظن یانعم (ریسفتلا)

 ازج هلببیس لع زککیدلےڈیا قلا نکسززلوا ازجر زس یخدونلوا لظ
 نکعوا راضحا اوج هنروصح كالا مظعزب ید ردکمید زکس رونلوا|
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٦۷ TITHEمت سم  

 لازال رداق بانج یر وص نالوا هد ہے رکت با ( رام خالا لف ناببلا)
 ند وحلا ضاب و فافشو فاص یراترمضح لاشالا و دادن الا نع یلاعت

 روک دم روص هدق دروس ماوید یروص لا هی العا شرع یو دیا قاخ
 لانسیروص بوروس قلخ یمالساا هلع لبق ارسا « دعب یدلصا ہشرع

 هد روص لوا و ی دلا ۰ السلا هيلع لی ارسا ترضح هلغمر وب صا ولد

 ندکو لدرهک هلب وش ردراورلکواد هم ددع ھسوە:م شو هدول ح وررب ره

 اع” ه دنطس و ءار وص لوا و روح ن دبقنرب یر ره ن ویعیچ حود یبا

 مالسلا هيلع لفارسا ترضحر در او هوظع ہوکر جس ہرادت۔ا ضراو
 دهالسلا ہیلع لیفا رسا هناشلج مئا دو چت تانح هدعب ردا عضو کا یزغا

 مالسلا ہیلع لفارس هدق دروس وید مدلف لکو ہروص نو كے اد صو عا ین

 لاخدا شرعلا تحت شغانا عاص بولوا لخ اد ہ دنوک وا العا شرع یخد

 قاخ یودنک العو لج قح بو روط هر زواقعا ورانا ځد نلوصو بودیا
 هکءالمو نا رظن هفرطرب نیغلوا رظتنم هثیش یب دنلوا ضا یربن دیل دیا
 هلا یس اعت یر ا ردم السا ےراع لفارسا یب رقم لا هقح تانج ثكدارک

 هللوا تعجا مع ہریتافت وا یلیصفو رد راو باجی دب هد ند كنا

 نوا یشحو ث.ب دو عا ىل اعت هللا لیلج عظن ی انعم (ریقتلا)
 نالوا یا كن راب ر ندنراربق یلوم « دنفو لوا نامه هد رونلوا حل روص

 اذ دعا ر دکعدرار دیا تعرسو جو رخ نوسحما ت از او باسح هل

 هد عر یرشحو ثت٭عل یراک دانا راکنا نوفیح ك دیرارازره هروقسم "هرفکا

 اٹلی واہاولاق) بودہا نا ور دالعو لجیحباتج یس راکح هد هر هدیرلو دلو

 رر وب ولد ( والا قدصو نجرادعوام اد_ه اندقره ند اور نم

 «زک الهو باذع مزہ موق یا إعا ىلا دت هللا نیبم مظن یانعم ( ریسالا )
 كنابجر باج لاحول یدردااق بودلرید مکن دزع رازم یزب كدیا رظذن

 ثعب اذدے٭ا ردکعد رد راف دلوا قداص كاسر ءادناو ردیکیدلیا دعا

 هنمزا یعوقو ب واوا ندر وها تعم رشح لاوها رئاسسو ان وہ رمشحو
 روناوا نظویدر واوا هلا تاس انتم باسسا ةيھت و تامدقم بانر هد لواطتم

 ناب ورک العو لج قد باسنج یتغ>هلوا لصاح لاحرد هنآ نامه نکلا
 EEE FARRER EEE ERT ہبہ ہومووجسس+٘ےہےوو9کٹنيموجصو+بوت٘ٗج

)4( 



 فر
 کز و یر دنا ماعطا زب یب نک لوا هرل-:ا وا نەؤم رلنلوا راک هدک دلتید

 هراکشآ قم ا زسلکد ریس یدما ی دردآ اعطا یار دس هژر د هللا رک |

 كفاغناو اقَنا یرلق دابا هر وقس هرفک اد دعبر دکعدراب دی د نس « دتل الط

 ردقوب یتقیقح خد دعو نالوا « دنس هلباةمرللع لوا ارپ زردقوب یسهدناف

 تالم اعم هلی ر رب هلل رالوا رمشحو ثعب رکتم و نیرلق داوا ۰ دنلطاب دامتعا

 زیزع بانج ییاذعكح هلک ةنغب هلل ال نم نکیارلەرزوا هصاخم هدنراتار او

 نیقداص من اک نا دعولا اذه تم ن ولوقب و) بودا | م العاو رابخا مالع

 (نایبلا)رروہ وید ( نو مو مهد ةد او ةحهص الا نو رظنبام
 ندعزف ةع دام هبا ہکص هدننب رش لوف هدح او هه صراصتخا هحور
 ی نل کیا ردعز و دف یکاوا رد>وا تاطغذ اریزرد نا نالوا رک
 یدو ا یلاعد هللا مرک ظن یانعم (رعسغالا) ر دثعب ك هد یعجوا قعص

 فیت هد دیعو وب رانم و« یا بو دبا ءازھتساو مکھن هرم وم هروقسم و

 از هندیعو وا ر ا ؛!ا ق داص رس « دنع وقو كو رکارداکد عقاو

 یرلفدلوا ہرزواەععاے هدیراناراحو تالءاعم هل رربرب الا ارزلوارظ ثم بولد

 ردافوالب دعو ثءددعواد دعب ردکعد ردہا ذخا یرلنا ہے ص رب هد ہدلاح

 رهرژوا هعصاخ نوا یراترا یدک هلبارارصا هدمک نوار هتس اکو
 هکردیاذخا هل وا ن رادب رو تاالضودی- يا ذع هحصص نالوا عص ةن نکن ا
 هه ء الو ناما الر هداع یی داوا دوجود یر ره ندنلوھ ہمود ر رصص

 +2 و>جرو دوع ون , رها نالوا باغ هو هبصو ٥ هرانلوا ارضاح 4 ہلعلوالالھ

 دو*: و هی رلف ر بورا ناس . و رک ذ العو لحقح تان یراع> لوا رداق

 زغارک تنا یل تن (رشنا )رر ویب ود (نوعجرب مهاهایلاالو ةیصوت

 سطح هر در ه رک موق تپ ردہا دحا ہنعب یرانا لان لوھ حص لوا عالی ھ2

 ررولید ۳ عوحرو دوع دن راتافلعدو اب روا هو ررولوارداق هی هیصوت هرانلوا

 اد ر میر دکع د زاروا وا لالها حارت و "له ء الب « دلوع یراق دنا وب هکدب

 قوم ہدف داوا روص ےن هعود یحجوا نوا داسجا محو تعاس مارو

 بودبانارب ورک ذ ہلاثزع مویقو ی بانج ین راکج ه دیا جورخ ندرربق
 | ررویوب د (نول-ذی مهبر ىلا ثادجالا نم مه اذافر وصلا ق ععنو)
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 زکسرولو | یک رسا ری هک دو وس كخروق نا بویلوا رورغم اک

 تداع ضارعا ندنفح لرلنا یدما سد ردکعد را ررودنود زول هسابند
 و تہ تابآ ندبا دورو اک نددناچر لف تواوا را هر سه

 ارد تد س ا وفا

 اندی ًانامو )بودیا رب کد العو لحقح ی رلفدلوا یضرعم ندنسلک

 2 ږد ( رسا ) ر روی د ولد (نیطر رععاهندا وناک الامهبر تانآن ۳

 || ندا .لوا دک دک الا نک تنارب ندنراتآ ترور ۾ ہرلنا معا یل اعت ۳

 هب هکم کا یراب بانج اذ دعا ر دک ٤ د رد رام دا ضارءارلتا

 | أ بوبلوادیغ» هنب نکردیا هدافا نیقی یخد هروب نم تابآو بودیا تابآ دادعز
 یهالا بانج میظهت یشان ندزر انها مدعا هدنراق داوا روءأم هلا اقتاو

 || لیس یق ندنکب دلبا اطعاو ماعنا ہرودنک ك فح بانج ہت و تولیق كر
 || دنراع دق لالط هلبا در ینموم هدنرافداوارومآمیخد ہلہ'قاذنا ےب واو ارقفا |

 چ ب راک دلبا لر لر یجد جد یب الا قلخ ىلع تعفش ن دلجا یرلق داوا مادو تا

 ۱ اورفک نذلا لاق a ا و تودنا ناب العو لج ق>

 دروب ولد ( نیم لالصقالا ےہ ما ا نا دمعطاهلل اء سل یل :مطذا او زمان ڈا

 ہدنتق ہلٴزنعم قزر كنش رش (لوق) هللا مکفز زرامو (راصتخالا يلع ناببلا )

 هساوا قزر مارح رک ار داک د لو انتم 1 رح رووا ق الا هل الح. زکلا
 تسلها(اما) راد د یدازللا باتا حدم یل سس لوڈ نوقف مهاندز را

 || لوص> كوزر نوع ادا ءار ز رداماشو لوانتم همارحو لالحق زر ہ دن دنع

 هڏ د صو ھو یک تراجم ردنالوا لصاح هلی یس ؟ءاد.ع یر رد 4. :ھجو یکیا

 || ثارمم ر دنالوا لصاح نسرابشخا ریسک ید یر یک هطقاو هفرسو یا

 هدیرارع تدمراب مارح هل وا قالطا هلالح.قزر یار 2 ہماع ءاش ویک

 | ضرال ق هبادنم امو) ه دع 2 ظئاذ ھ عم یدیاردباأص:ق 1 الو ا وز

 ہدقل مس تید>و (بز 3 روج)ا مدزر للا یلعالا
 هلن ! كقزر دیا ترک

 || الح نم كاهلل ال>اام ناکم ہقزر نم كرلع هللا مرحام تر اف امیط الالح
 ۱ (ہضلا) روناوا!قالطا همارحو ہلالح قزر هدسلا لسهایدما ( ردشلروس)

 ۱ كرالعو لج ق > هرو* مو لوان ے9 سا ۳ اما ی یاده

 ا دبا قانا هللا لیس يف هيج اتو ار 23 تو ی ا عا هرل رس



 ناوا اف نر اف اکا ۱ اب تاسف ۳ 7 2+ 2 هۆروز یا :

 نیما فا ا باةعو یراھف باذع هد نکل یدرو ناب ی راقدلوا :

 راعشا نکودیا دہالاوا مالع بر تجر رھظم ا ماود کرم تورا
 ان هجرالا نوذقنب هالو ما رالف م 2 ناو ) بودیا مالعاوا |
 تناوب هک هلوا ےس (راصتخالا يل ناب از روی تن نھ وک

 هر یاس قح هک رد هل رعم ارز ردراو لاطبا یل زعم تهذم هدم رک :

 ت وا رلنا یسلبا قرغاب كنیلاستهللا یرلنآ یدما ردبجاو كلشا ملصا|
 هروک هنفردلوا صا یس هللا قرغ رد صا یس داتا اقبا یرانا دوخاب ردحتصا| ر

 نالوا بحاو هن ززوا یلاعت هللا هجر دقتوب و حلصا ریغ لعف یرلشا|[

 اضتفا قالوا تجر هروک هنغیدلوا صا یسا با روذک مزال هو یملصا لەف ۱
 كم هاشا یب رغ تویلشآ یت الوا صا هزل دا یلدا قح هدنرابهذم ارب زردیا :

 سب یدرو۔ راخاهرز وا قازا تجر ندودنک هوا یراب بانج یدیا باوا 6
 نەمو رداکد بحاو هفح بانج ظوح حلصا هکندلنا تاالدرا.خاو یدما ۰

 تجرندز کلب ر دلکد هلغاوا بجاو هزع رزوانمداهنا یرلنا مز ہکردکعد ١

 م ظن یانعم(ریسفتلا)ردلباد هلا طبا یب ہر عم بهذ دول ني غل وا ك درد طفتو

 س: زردناقارغا ك راب ,دیقارغا ءلرلنا نام ٹلا یظعزرکا عایق الی اج

 ندنوم هليا قرغرلناو ردقو ی دیا اصاو هافایرانا ندز ڈار غا یرانا مزہ[
 جدو رارول ترزق هليا جا تجر ندنفرط كه زنم نده شرب الا رازاتروق !

 هلبا اد تش ز بواوا قاب کد هش را یعسم لا ندنلبق ناشلا یظء ز 0

 هروفسم ٴرفک العو لج قح بان اذدعب ردكعد رارولتررق هلکم تنبز
 دم9ا:مو تأب رورو تورو رک ذ هعظاس نیھ'رپ و ہعطاق تانآ ہے نوح

 ندا ذع یرلنا یرع ندب راب ٿڃ ر هرکصن داش ید یروما نالوا ہقلعتم ٠

 ثعاب یرلولف نوو قوت ندضرا بث ونو ام“ لزاون ہلغءاملوا یحتمو ثخ | |
 ی زلف دلو ا هرز وا ضارعا ند _ح هن نکیا وحرم ِقلوا ت اجر تجر 1

 ور نا ام رکا پ !مھللیقاذاو) بودیا نایبو رک ذ |
 هر روش سه روک نچ عال اھت هل فی رش ےل جا هم( )ردوي ود :

 قج هل هزکیدراو كزفاص ندلالضو ءلرش یضذم هدلخم باذع ہدزککوا | |
 ۲ ۰ دی ۳1 ۳ نر ست 5
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 || هلج هلبا یسرک هلج هکیدلوا دراو هدرابخا ضعب ردسکی نیست كن هقاخرب

 | ههعطع یاردعر قیسن هیالعا شرع كنيس رکو ردهدتنقوف كنب

 || كناحرب رهو ردراو باج شت یخد ندناظو باج شت ندرو هدننبب شرع
 لج ندنر ون كشرع ناو یدسالوا هل ون 1 رداوپ قالب ز ویشب قطاع

 ردءزجر لد رح یش كن رون یسرکی روا كسعسو یدرواوا زنم سرک

 : ند ههرکع ولد رد رج رب ندنزج شعب زون الع اسرع جد یرویسرکو

 || یدیا رارب هلا سا هدا ضو رول هد تهل لصار هک هلوا مولعمو ردي ورم

 رک بو دیآ صا ههالیلا هسلع لاری یرات رطح ی است یراب یاد

 ۲ نالوا هدرذوهردشلاق زجر ند:نج شع رور ول بودیا حح“ ہلا یانج
 ردشلوا دراو ہدربےح ولد رد 81 لای مالسلا هءلع نم | لر رەج داوس

 || ردراو باق ندیعیدب نف ہدنفب یش لرق ( كلذ فلک )هد هع رکتیاوب و

اصرایکر ین تاعا رم یکی اطرد و: همر ر د هرزوا برض یکبا
  ما ده ها ےک د

 | (ردصلا یل ءزحادر)رد یظفا یخ د یربو هسیاراوردقن هب ونعم تانسح راسو
 | «دناوق ( كلف لک )ده رش تیآ وشا هک ی کب لقو یک س انج و یک
 ) رس ھا ) رد هیعمت ہراعتسا یف: رس لوڈ (نوعصس») جد ندناس نو ردمقاو

 كا لاردا یرف درا تءرس ےس عا ىلا تلا نیبم مظن یانع»

 || س“ رداکد خو قبال قلوا قباس یراهن ید لاو رداکد محو

 ١ راردط! ترس یک یعرس "هدارم ےطس كے اس ہدکلف رب یر ره ندرو و

 من ند هات تامالعو ہذفح تابا ن و 2ا نبروغسم نیکرشم هنور دکعد

 لاعترداق بانج بولبقرک ذ د تباغراما تبارب لقشمو یواح یف هلبلح

 1 نوبکر ام هل نع مماتقلخو نوع تلا بهتر ذانلجاز جاہل دبآو )
 "ا راذکموق لوا هنو لا لات ہلا جب رک مظن یانعم (رعسفتا) یدرویب ود

 | سرد عرلنا ناشلامظعزب قع رد هترثم نمال-عو ہدف تیا نوا

 | | نو یرلهتفو عاهتاءلرانا زم ندرعظنو كب رشز و عكدنلکو هدیه سووا

 ۱۱ رداق بانج هحرک | اذ دود ردکعد لدەلبا قلخ ںی یراکح هن یل ےک

 || لوو بودا لیمح ههنیعس سنج یرانا یرات رطح هناش زع لالخاوذو
e 

 ۳
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 راهن ملقا یجتاو رولوا تعاس شب نوا راهذ ہدنطسوو رداع یغیدلوا

 قحم ش ۱ نوا هد طسو و رد یییداو نوای ےن عل رو تعاس نفقا ی

 یبدو قصن كتعاسر و تعاس ا راهن میفا ید رولوا تعاس

 راھڈ هدنضرع جوا شه و رواوا ت ی اس یتلا نوا ہد:طسوو ردلح ییدلوا

 ولد رول وا تعاس رب یمرکب راهز هدنضرع تردشعلاو کاش رکن

 تعاس ج وا یعرکب راھذ هدنطرع یتلا شاو ردیا رک ذ هد یط ع سویلطب

 ہدعضاومو نکل یدلبا رک ذ هدایفارغج ولد هیش هشوحو یموق كناو رواوا
 ناسفط عمو رو رابتعا ماقا روھج هل غلوا هقرفتمو هلل ترا ع

 همس لبا کر رب ن وکرب بواوا لی یآ لاو راھن یا تل هدعضوع نالواهجرد

 تاولصو و | هسنلول هدعضوموت یرب ندءالسا لها رک ارولوا مام

 بوجو یتد اضقو ناک مزال ادا ہج ولوب ردہبس هپ وجو تقوا ز زلکمزال
 هددنسنکل ردوب هقف لوصا یاضتقم کهتزلکمزال ید لوا ہلغلوا بم هیادا
 هدنا ارب ززالوا نیءتمر صو رهطاماو رواوا نعمرفنو اشعو بردم هرکرب

 هوا "راد راهذ لدعمو همدق تع” یب وج تطقو هسار تم” ی لام بطق

 کردید هب رغ لئاسم ردلکد ییالودو یئاج ردب وحر ئالد تک رخ اک

 هدنا یر بولوا عج هدوم عضو »ر مدآ جواو ہہوا سود ریس یضرا هحو

 لوا بواک یرب ره هک هقرش تع“ یرب و هب رع نعس یرب بواوا فقاو
 ندےک هات برغرا هل وب لوصو همش نالوا فقاو ہدنیعم مضوم

 ندیکه تمس قرشو ناص ةن نوکر ب ندنمابا كن الو! فقاو یماىا ددعكن هنسک |
 نیعمرءا ھەل ہول و :رولواہدایز ۲ ٹوک و ندنمای'كهَداو یماراددع ك دک

 قاوا تس هروک هرخآرب و هبنشحمب ۰ وک هرخآر ودعج هروکه صرب نوک

SEتمکحناسلمالک ى لعتعدمارجا نالواروک مو تاک هلو ولت ورا  
 هدندنع عرشلهاروهج مالک هرزوارشناسلامار دیه با ها یهذمهرزوا

 ڈو و دا و ہطوسدم تاو “یی داوا دراوہدھ ےک ثیدح

 تاق یر دسر کوردلوب یالبزوبشب یطاغ كاع“ ره تالذکو ردل وب قالب

 تاوع"ردیوم ا42۶ هللا یر ندساع نیاردهطع مجرب هدنفوف كعرس

 | یل ا شرعو ردسک بذ مهر دیدبنانلوااع اهن نالقر نس هبیس 7
 ہر کلا
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 نوری خر یھ

 یصانع ی مدن کف نوگوا لب اف ن شام + ۳/۳ 2 ار یدما

 ہریطلعا کالو اما ردہا تک وہ هورس نوع یسصعت و هب رغ ندفرس ۱

 یتکرح كتياو یالدو ردبا مات نس هرود هدیامز برق ہر هح رب و نوکربا

 ۱ ه>ردر ہد دیس ی دلالت لا ںودہا رک روم هرس ند رو ہلعلوا طبت 5 ا

 راود هسناوا ضرفن رود بولوا عضو روه هرب هدر اد ممظعاوەسذلو ال
 نا ار ععا ا كمارحا ہل ج هک هلوا م ولعءو رونلوا لخت ردیا سس یسدلک

 دد نک شا نوا یرطدد لوا ردق ندنس اج تی ںی یا

 ہرکضئداردلخز هرکصفذنأ ردپ ریشم مارجا مظعا هرکصذدزانا ردیکو ک
 ردضرا رکصذدنا رد رھ هرکصذدرانا ردپ را قاب كتاو تک ا واک

 بکاوک دراطءرد دراطع ہرکصذ دنا ردرد هرکصذدنا رد ہرھز هرکصندلا

 ۱ و ا ہدەلمکن یرش ہرککذ و و ردرغصا ند هج ك ہدوصرح

 ||یسرضمب تاک الفاون ہکرلیا قیقحس هل ون ماما هد هبقرمشم ثحابمو رذروکذ مو

 بودیا كی رحت ارق ی القا عیج ہلغلوا هدر سفن ادعام ندهع,ط:»«سن

 ہری ےہ 5 خر رھ 0207 7 : بس کیا نوا تیاو الدو دو

 بو دیا ےس ھم9 ترد را + "درک و رلبدید ر کارد کا ن نیر ءان ردشع و وا

 عمیر یا تولرا روهسم هلکید نوکسم عبر هکرد ر وم یلامش یبر گرا

 هر هم س ملا جد یروم۶# ۳ رورابدید ردبارح یاس × را هلا یونج

 ۱ هک و ناسکس زو لوط رادعمو رل دتا ران تعا ندنادلاخ رازحج ہروک

 ندهلدا یر لواورلیدتا راشعا تداهن هدورش بناج ردرب ححس“رف ك.ترد

 ۱ تءاس یک ا نوا اد راهذولرا هديا هکزدنداوتسا طخ یسادتا وفا یکلوا

 أ كیلفا یکلوا ہکی سادتبا کلا کا۷ا ردنعاس ےہ وا نوا گدو تولوا
 : راهذ هد: سو رد هو.و د سا نواو تعاس جوا نوا هدناللوطراهذرد رخآ

 | قرف تعاس جوا نوا راهن میلقا یجنجوا رد قیقد ز ووا تعاس جوا نوا

 راه ملا یدرد ردنعاس ترد نوا ہدنطسو رداع ییددلوا EE سا

 ۱ ق ترد نرارا ھن هدنطسوو ردا یخیداوا تعاس مو رو تعاس ترد روا

: 
 یب رو قصن كتءاسر و تعا تفرش نوا راهذ ملعا : شرف روا

۱ E 



 تب اول ناف ءنالفالا اف
۲ 





 نایناو حضوت هدورافو و ناس و رک ذ یتسامسا هدنجراخ فرط بوذا
 ینبداوا تباث هدنآرق لیلح صن لزانم هانز دق رمع'او ةیالا هله>و !یتبدلوا
 هکلب لکد یک س عش ارب ز ردیا ماسما بودیا ر ود یآرھب یزانو ر هر زوا
 یتا حور نوجکن آ ردرظا اتا ناسنا بلف هکرد هکر طا مد را
 ید س ع ندع “روو ردلوا یاد هکر درب هدر ئالد نعد مالسلا هلع مدأ

 لاج دوهش د حو رو ندحور ید بلق یک یکیدلیا هدافتسا ندعح

 زکسیمرکب جد نو حا بلق یر وتوا ندتسانمو رانا هدافتسار ون ندالوم

 ار زرد هد ناخاد قرط كن هشوقذم هراد یساعما هکر دشعاوا نییعد لزىم

 لیصفت هدقافآ هکند اندم لوش ردرهظم هنطاب مسا ملاعو هرهاظ مسا قافآ
 هک اصوصخ رد۔ک نطاب ہر وک هل صفت ها لاسجا ردراو لاجحا هدسغناو

 یب ەی ونعم لزا هد هر وک ذم هل ردرنطاب هقيقح کكللاق ناسسنا باق
 نالوا یتیسان٭ هدقیطا داو یرایضعب بو زوم ناب و لیصف ادرف ادر

 رکشهاوخ هی هعلا طم یملیصفتو هنکبوناوا ناب راصتخ الادجو یلع ہدرالح
 نوعا كالا تعجا عو تبغر ہی :ہلاطم ییهروک ذم هست ءاولن لها نالوا

 لزانم هدنلحادو رو لزانف هدنحراخ قرهنلوا لکشد هداروب هرو ل "هرباذ ۱

 هرکص ند هر وک ذ هو اد یر وص بوناوا افنک | ہلا الماو میقرت بلق
 ی داوا: سرت هرک نالوا س وقلم هدن رپ سةن ق رش نیا



 ےہ یس یس
 ۱ < ہ۷ ٭

 لج قح ندن راکدغا قبسو ك اردا ییربرب رقو سس بودبا سو یرج
 لیلاالو رمقلا كردت نا اھل ینش سهل ال ) بوق ناب و رک ذ العو

 راصتخالا هجو يلع (ناسلا)ی دروب وید (نوصس» كلذ یف لکو راها قیاس
 یضرا "رک الونیسنو جو تاک الفا ہر زوا تيه دعاو ہک ہل وا مولعم

 نکلرد لکشلا ٭ب رک یضرا هکروناوا نابب هلهج ووب ہلغلوا جانم ہرکذ
 ردعنام ییطع لاسبج هنسلوا هیفیق> "هرک ارز رد سا بسحم یر

 ثاثو حرف یکیا الوط هکر دلبج ی راک دید رخ یمظعا کال اج جو

 خرد شب قرق زویسب كہ یبا هر وک هنهدقتم ی ر طو كضراو رد“ رف

 كن هپ رار دعارذ نالوا میصا تزد یمرکب تیسذ هضرا ر طة یہ۶ا لج بولوا

 یورک هضرا سحا بسے ندنغیداوا هلی و رد ردف ییسن كنعبس كنضرع

 عفن رح كضرا ردلکد ہرادتسالا مان نکل رد رکی خدامرصتع تالذکوراب دید
 ردشا ر وھظ هلی و ىل ا هللا ةیانعب نوصعلوا نکسم ہن اناوی> یرارب

 ےس لیس داھدو لاج نالوا هد ضرا نکو رد رک ید اوه یازذکو

 د اریقعتو اسب وح رد لکشلا هیرک خد ران تلذکو ردسرضم یرعقم
 رد لکشلا طب رک اربقعتو امید یسهلج د اک الفا کالذکو رد ہرادتسالا

 رد هدلاع طسو ضرا الوا ردیطحم یت ربرب یس ہلج كن هی رک ماسجاوو
 ی ام رک اوه رکو ردشایا هطاحا ہلیا همان رغ هطاحا یضرا ام رکو

 یر كالفو دراطع الف رکو  یران هر کر کال هرکو یتاوھ *رکرات *رکو
 یس الذ غم مع تازفو یہ رھ تالف سم كو یدراطع كلف ؛رهز كلفو
 ہک ا هک ت باو تالفو یرتشم كلف لخز كالفو یخ رح تالف ی رتسشم فلفو
 یاد هل ءاوا عسوا ندەلج الف الا كو یلحز لالو را رد د جور الو

 هطاحا یّت او کال یخدوا ررید سلطا فالف هلغلوا لاخ ندیک اوکو مظعا
 ںولوا قرصالتمو سام هر رپ یسک ك ماسجاوب و ردشعا هطاحا ہلیا همان

 رلیدید ردقوی المو الخ ید هد: ود كطعا كالفو ردقو الخ هدیرلدب

 لیععسا کوا مولعم بوالواعجو میسرا .دلعوت یس هشوعنه راد تروصو

 هدنطساوا یس هغ طا هه یعسە لس لاحادقن باک ید هرس سدق ا
 " ۳ ۰ ۰ ۰ ای ۳ ۴2

 مسر 4 ہرودم "هر ادر یہ نکس گن هرز وا یے قو رح ددع لرد |

(۸) 



__ 2 
 نافیح ندولد هد فا عرف و ردب رادعم قارزمررب هدرظ:« یزاراو ردرشپ

 نمد ہللا عرف هلکعت اروهظ رومعت یس ید رنو ندنرلکدید 4 وص

 یرسک كب هم ءار لازم یجرکس یمرکب 2 نان یتروص ردرلشملوا

 رب د ی خد توح نطب هکو رد ۶ )هوس خف كب ہم نیشوا |

 یتیدنلوا ریس هک او ہدّوح نطب یقوم بو وا ربن تکو کر ول و

 ید ءاشر و رد هلغاوا مھوت توح لکش راغض تک اک نالوا ہدےنفارط'

 رد شوا يغسل ءاشر ہلغمٰاوایبشت خرد راغص موج لوا بولواولد شر ہدتخل ۱
 لزاتمون هکر اجوردره لزانم یسهلج روک دمو ۰ ردو قروصا ا

 كن هفاسم ضعب یکیدلیا عطف لرو هددیلوا ییبدلو !لزاثم ےس كجورب ر

 لو زن درک اوکو رو هوا تءالد 8 هر و دم یک او بولو ا یعسا ٍ

 و یکیدلب اعطق كرو ۹ لزانم هجر دونو یدما ہلوا ج كل عدیدلبا :

 5 هلوا مولعم ہرکضن دور واوا شاوا تمالع اک | پک اوک بولوا ترابع ا

 یتح بواوا لالهرذ هدنآ رد لو كنعاقخا هلبا سش هکر د لزانمرخآ |

 سومو قد یک باص نالو ہ٥دےاخ î ںولیسک ك:متلاص مو زواو امر> ۱

 هلبا داوس رق هکردوب یت ای و حضوت لاس ا هجورب كعاقجاوب و رولوا |[
 مرچ ب ولوا رہص یم رحج ید دے ق "سه لقیضم EES هدننس تقز را[

 ب رذڈ هو رد هنفرط سکس اعاد یس هدا ن ن دنعص) هه وا ا : :

 ۳ طم هجو هدنع ۶جا هلا سکس دل رد یدما رد هفتم یع اضوا ہلا دعب و 0

 ا ردفا ل وا د رد سس بن ابن یم هجو بولوا هفرط ند رب ا

 هدعب ردلالهلوا هک ز روروک ق > هزاینا یحدزب هسلوا دیعب ندسعم ق>ج 1

 هداز هدا ص ہڈداوا هدا ز قامت مو ندیم ٴولرافم ہلبافم هنس یل وا ت تلاح

 نو هوا بولو ناضوب ها توام ه ٥ کس بولر ارد نيدلوا ٠

 ۱ یس رک : ؟رشم هنبو إعا ی است هللا لیلج م ظن یاشعم (رعسغتا ) رلبا :

 هک دلم و ھ ل زانم هر ۹ رس یت هکر دید دتا ت تابآ نوا 1

 رفصهو سوقمو قید یک یباص ی تلا امرخ نالق ندعد3 هد دوعيح | ق

 | بول وا لد هني رقتسم ن الوا نیعه دح ی رج كس یدما ردکعد ہوا ۱

 جلا هعاس ىلا هلا ماعا وس > ماظز و هلل وا ردود لزانم ید هر ۹ره :

 ٭ یرح
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 2 ردوب یتروصردشّمک ندوصیدردوردشآکه, وصیدرد ہک ردیراشوڈ

 ہل _ مد ید كلاد ی و کس الو یعد كل هدحوم ءا لزیم یر یر

 رد هع طور نداع” یک هجزف هدنتس حمازدعس ہلا عاعن لیمو و رد ( هدلب (

 رو هلغلوا هحرف یدنسارا شاق یکی ہدنخل هدلب و رولوا لزان رق هک ا
 لودع ند ارو ید 1 اک نه وا ی ددلوا رسل ہدلب

 ا زا وکہباشم هسوق ددع ت لا ,دالق هلبا فاق رم ؟وز ولو الزان هب هد الق تودا

 2 حباذ دعب لازم یکی ی رک و کا 2 قروص رد ہردتسم

 مجرب ہدنکوا كنم رب و ردردق عارذرب ندب کكن:سبکباردربن بکوکیکبا خدو
 رد ہدہدح نماز یوم راک و کول وردکج دبا ےذدعس یتآ هلاک ردراو رص

 اخ دو یخ ترا لم ھو ےک ا
 ی رارا ردقرفتم ندنرب رب ردربغص یک وک یا یدو رد ( علب دعس )

 اب وک ندےنغیدلوا ربغص بکوک نلئید هاش هل هلکنو و ردردق حاد دعس

 ل زمہ ی درد یمرکب رد شوا هیت علب هغو یت اش لوا دعسوب
 ہدنئسوا سودم طخ هد تل بونج ہللا لاعت دو رد( دوعسلا دعس )

 یسیکیا بواوا بکوک یطەرینردند یدج بکاوک یرب ردیکوک ددع ج وا
 هد_نعولط كنو ردب رو هنن ولج روو ردقخو ردند ۔سوق بک اوکي

 عو رشو ادتا هش یرلشاوملرکو هشراشیعت یدنک هر 7 ترم 1

 یش رک 5 # ردو یتروص ردشلوا یس دوسلا دعس ندنراکدلبا

 ہلی رسک كب هدحوم ءا و یوکس كى ه٥ ءاخ یش ك رض لن

 ٹائم لش یجرارد کوک ددع ترد ند سوو بک او دول رد (درخالادعس)

 0تت ھ7 ٤ لکش اب وک رد هد :طسو كرات ایر بولوا

 وا مولعم ۳3 رد ول یتروص ردوا 4. سد هح الا دعس ند ددا

 یدلوا رک ذ و لزا م یدرد ردددع نوا یت ادوعس کیک اوک

 لا مامی ادعسو ماهاا دعسو ردگال؛ادعسو رد هرم ا ان دعس یجدیسدتلآ قاب

 یرلس بواواب وک !یر ره ندرلنوب وردرطعلادعیو ردعرا ءاادعسو

 اح لی یمرکبو یم یر“ < ۰ ردول یراتروصك: سهل ج ردیرادق٭ عارذر

 بکر کوک شک ا یو ر ره 1 ارا رد ولا وادل فوم دل خرف)لژ 2



 فوم یلکش ید 2 وال ۵ے بس ی یف اطعناو او أ ا و 1 دتلو 1

 كنيس لا درد نوا چپ چ وپ ردوب یتروص ر دشنلواهیمصا اوعهلغل وا
 رد درغنءیرب ره ردبکوکی کیا جدوب رد (كام) هلیدمو حت كومویرسک ا

 هدأ سرد یرلقابا یکا < رربد خار اع هيرو لرعا لأم“ هد رب

 نوا ۰ ردوا یتروص ردراشوا وا یہا هلرالاعس ندنعا دلوا هنس انعم تعور

 بکوک حوا دوب رد (رفغ) و كاف لازم یمشب |

/ 

 . 0 اج تو ہلارفع ندن نیل را قا یراان ئی

 رد (اناب ز) ہل رادود كن هدحوم ءا و یععكن هم ءاز لازم یجمالانوا

 مز برع رد یضمو رب د بکوک | عقاو هدننسوا نیس ذ كنا ربم حرب جدو
 یجبدب نوا ٠ ۰ ردوب تروصلوایرازونیوب بکو کی کیا وب كب رقع حت هکر اردیا

 من ) لکا )لب دمو رسک يلوا مال یوکس كفاك ی رسک كن هرم ل 3

 ردیس ههبج كہ رفع جرب یعقوەمردہربزمبک اوک شم رص ددع ترد یخ دوا[
 ہلیا ره اوج ن الینلغب یک ناغتسا هنس وا نیلا ہ دکدلبک جان هدتغا لیلکا
 ردوب رو صردراشلوا دیس لبا لرلکا یخدرانو ہلغعلواہ:سذ نالوا عص رم
 یخدوب رد ( بلق) هلبوکس كءالو یف كفاق لزم ی زکس نوا ٭٭ 898|
 یرب و هدنفوف یرب ز دراو یک و کر غص یا ہ دنلیەمرفذ رینور حا یک ور ۱

 برغعلا باق هرول مرمت بک رکو ناطات هرعرص تک ایپ یا لوا رد هد

 یعف كنيش لازم یب زو-ط نوا 88888 ردوب یتروص ردرلشٰلوا هوس
 بکو کیان نیر رپ جدول رد (هلوش) هل ھے یند كمال ینوکس كواوو
 وزاقود كنعور و برفع ہدتغا ید ہلوش رد یغورب و كي رهع جرب ردرمن

 ۶ ردود یتروص ردرلشٌملوا هیعسد هلوش یخدرانوب ہلغا وا یبوا ناقلق |[
 رد ( عاعن) هلی رسک كنا و یدمو حق كنيعو یتق كنون لری کیا[

 یدر د رد * دا ل هر ی درد رد a3 رف 2م تک اوکد دم یر دوا

 لوا هعب را یکاوک نالوا ہدناخاد بواوا یکر ھن هرکس هناک رد هدر هرشط

 ہدنح راخ جا هر ر دعوا ۵ سد ٥ دراو هرلنآ ہلخاوا یکر یا وص ند رھا :

 هودا و تک و رک ْرکسولو ردشع وا هم مال هردا ص ج د 4 عا را تک اوک نالوا

 7۳۳۳ ہبہ جصسسچہصصسیجووصمومجمو و ہےمجچ

 7 یراشوو ۶
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 اردو یروص روا مہا دیس ہللا ارد لے در قو
 || د دسا ارپ ز رونلوا ہا ید طوس دسالا عارذ هکوک یک اوب ۴

 || کردهضوبقم یرب و ردیا یلوییع بناج هک رد طوس, ۰ یرب ردراو یعارذیکیا
 ۱ لز یمزکس رولوا لزا هد کولر رد هیماش یارءشو ردیا لو یاش بناج

 || ردکوکی کیا سد وب رد (ہن) هلبعف كنارو ینوکس تن هثلشم ءاتو یف کیون

 0 وا و ردراوضاب قئالو رب یک یس هراپتولو هدنر ار اور دردق شرک یرانیام

 قحروقو> نالوا هد قادود تسوا هلبا یوا نوروپ»دتفآ نوردی

 ضردو 3 % ردو ی روصر نشعاوا ه و سل هری بونلوا هيس ہل ۲ ۱ هلغلوا

 ۱ رد ه فیس لک شنا فر علض تر د یک یس هراپ ت ولو ہرٹن ہدنئیھ بک

 | یم كن هلم هم ءاط لز یز وًدطرد روک دم وی د ..۰۰ ر دول تروص

 || ردریشص کوک یکاهدنم دعم كنه. یدو رد (فرط) هليا یو کس كدارو

 | هليا فرطروب زم لازم هلفلوا نیءیسانعم ہدنغا كذرطرد یزوک یکبا هلدسا

 زاید ورد (هتهبح ) لزم یوا ٭٭ ردو یتروص ر دشملوا همد
 ۱ رد هوا دیس ہل “ا دسالا هه ج ردیک وک ددع شا « دیه ج وعم هح

 ۱ كن ه دح وه او یم كى ہم: ءار یز وا رم ردو یروص

 ردیکوک یلایض یا دور د (هرب ز ) ہل کد كاجو روا

 | هرب ز ردقوح ندعارز رب یسارا كنسیکیاو ردراو راز دلب قجافوا ہدیرانیبام
 | | ردشملوا هيم با هرب ز ید ل زعموب هلغلوا هنسان«یسبلاب نالسراو زوموا

 آل زیا نوا ردبا بورف هیبخا هدنعولط كرکوکوب و 88 رد و یروص

 لا رن بکو کر و رد ( هفرص) هل ید كناف ینوکس كن ارو یضغ كداص
 هدک دلا لو زن هک اس2 ردوا ھه هر زر دوو یکاوکهدنفارطار د یضعو

 دی لورا هفرمص ندهد داوا لا تدور ہ دنع ولط بو دا لابقا ترارح

 یھت ءزاوو كن ہل 4 نیع ل زبم یعجوا نوا .# ر دو یر وص ر دشلوا

 رشت وک ترد دوخان ش ٩ ل ری وب هدس وماقرد (اوع ) ہلب دی دشنو دمو

 بل وا کا شد رب چ یارو دو رب هدنیروص فلا فر>

 جد و ہر زوا طحرب ہ دنف رط یب وےنج كن هفرص یچ وا تولوا

 رد هده سوک لار ددو ا تباک ندنرطلوص یوم گن ولوار ط سرب
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 ردرم؛ بکو کی کیا ناطرشوب و ردلوا لب هکر د( ناطرش ) ہرا ےھت ا

 بولاوا ھوت ہدنلکش یزوق لج چ رب ینعی بولوا عقاو ینرق یکبا تالجن
 ا راز ون و لواو ردی زونب وب کیا كنز وف لواردنطرش هکب کوکی کباب
 یکوکوب رایضەی ردشلوا عقاو ریغص بک و کرب هدنناب ندننناج یلاعت كرب

 یلدب ناطرش و د ردیکوک چرا ل ٴز٭ہوہ بودیا دع ہلیب ہلبا ناطرش یخ
 ہنساسنعم تءالع طرش نالوا یدرفه كطارشاو راد تا هیعسل طارشا

 عسل ود ناطرش هل وا تمالع هر طم ءادتا ید یط وةس لرانول بولوا

 رد (نیطب) ہدنزو یم ہفیص ریغص لزم یہکیا ٭ چٹ ردوب یتروصرایدتی
 قطب ئاج حر ردرلیکوک رح رک ددع وا هدیه اا جاس رو لیمو

 سام كنز د نیطرش ہلا لازمو و ردشٌملوا هبسنیطب ہلغاوا مقاو یک

 هدننزو یسهنیص ربغصت لزم یج>وا چپ ٭*ردوب یتروص ردردق قارزمرب

 قوح یراہکوک ید كازبموت ندنراکدید هر وع نالوا هلوتء یورت رد( 2

 یغورپ وةكالج حج رب بولوا ا یاس مزوا ثم ردشٗءاوا هیبسن ای رٹ هلغلوا

 كولم لاد لزب یئدرد 9 لک * ردوبیتروصردش وا مقاو هدنقوم
 یز وک كروت جر ہکردربنمرجا جنوب رد (ناربد ) هلب را هد ہدےحوم ءاب و

 لا دو ردهد.تیبهلاد فرح ہلا وے ضص٭ب ك٭ەوق رم جر ںولوا هدننسوا

 یدرا ید ردیرپ د كبار لزمہو ردشاوا عقاو هد_نفرط تسوا كنلکش

 دل.هدیجد كنیع یوکس كفاقو ید كاهل زم یش ۰ یتروص ردشلوا
 ین جاس یک نی طب نلکش رد ربغص بکوک ددع ج وا ندوی رد (دعقھ)
 هدنرب اب یغانا ك رک ار هدنناب گا هعقهردیسآر كنازوج جر یعقومرد رق هتتلیه

 ندنغیدلوا هاشم هرو زه" راد یخدروک ذم لی هلفلوا ی “ا كن ەراد نالوا

 كونو ید كراه لّزم ىجا 3 3 ردو یروصردشعلوا دریل ولد 2×4

 هن رب رب بواوا بکوک ددع شب وی رد (هعنه) ہلا یف ید كع یوکس

 یتروص رد شوا هی“ هلا ههنهنالوا هنسانعع نفاطەذاو لیم ہللوا هف طعن

 حص كن ل4 ءارو یرسسک نزد ید لاذ تین و جج هردو

 ناشکھک هدیسراف هک« رګ ردرمن بکوکی با ید وب رد (عارذ ) هلا یدمو
 او یراکدد یس روا ناع دک رنوا 8

4 
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 رارفتسا نوا ستانعم هروک هک وب رد هروهشسع رغر دی دار اهارفتسمال

 هکدک ءاو طذاو قاقشنا هنااکشاو عاضوا كناوعم هکلب ردفو نوکسو

 ردك رو عا لاعت هلل | نیبعمظن یانعم (ریسفتلا) ردکعد زالوب نوکس

 ردہارعسو ناب رج عكدەنفوقو لع سع* هک رد هان تدالع نو2 ا ہر وفسم

 ہن و ردکعد ردتات ہلیردقت كلا قح نالوا میلعو زب زع ناب رج لوا

 بانج بودبا رک ذ یت رب ندنابآ ن الوا هلاد هنفقص و ناکما لرشحو ٹا

 نوحرع اک داع یتح ل زانم هارد رمعاو ) لاعت ۵لا نالوا ت تاجردلا ردلا عفر

 هرچا لاله نان وج ےک ردیا _ و هدول دروی ود ( عدس هلا

 ہددع ائ رک راس كرد ہکالوآ و (ناسلا) رولدرد هدعب توئلوا

 هاک هب رد ۰ ہنس لئاواو بودہا رابتعا هر یونس برع هد _ناط بولوا لاب

 لرو را دارا طض هر | هیس قیەنس ندنعی دلو ع وقو ہ دعبص اکو ہداتش

 خر ہدننوک ییا كهروکذ عمان هلغلوامامت ه دنوک زوتواابب رقت یرود لزانم
 یترود تاکلفو رابدلبارا_ تعا ناصق نوک, یکباند هموق صت دعءان ہنغیداوا

 میس لزان هلک لوز رو هع ر رھ بودیا میسقت ہددرکس یرکن ید

 ندتباو بکاوکی لزهر رهیک ی راک دتا مهوروص نوا ج ورب بودیا

 بوفایورلبدلبا لایخروص یخد نوعا لزانم بودیا مسوت هلباتءالعررب
 یرب تال زم لوا رود هديا ہرزنس هلا امش یل ازم جوا سەش اماد ہکرلیدروک

 نالوا روتسم هلیارخ ءوض لوا ندودنکی خد یرب لّ«ینیدنلو هدنایدنک
 ردلزم نالواروتسم هلبا قفش ءوض هرکصندل نم یی دناوب یٌدیربو لازم
 رلیدتبا طط ینسادتبا كا بودا هيم علاط ہلزء. نالوا جراخندرخ ءوض
 یدما سد رایدلوت نوک وانوا یتدم بول سام یروهط کال زہ یکباو

 هرزوا ههبج لز« بواوا هدنوک ترد شا زویجوا یروهظ كازا نم عیج

 ہیر هنس لئاوا هلغلوا نوک شب شا زویحرا بول هدا ز ید نوکر
 نوا نالوا سعت لزانم هک هوا | مولع م رکص ندنول یدلوا و هتيم و هطوضصم

 یی دلوا لج حج رب ن الوا عفاو هد فقع یر لادتعا هطقت ندجرب یبا

 | كن ہلم4٭ءار و هج نیش نالوا عقاو ہ دنبقع كنآ یخ د ن درو ل زانی یک
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 زویح وا هد نالوا رادم ہیدیسسعت تکرح بواوا یسەقطنم كس کازف| ۸

 دموق رم ددع اریز رلرید هجرد ہلزج رہ ہکردسشلوا مبسقت رج شق آ
 لها ارز ردددع یٹپدلوا دوجوم یعومح كْە٭ەست روسک یربغ ندعبس
 سو رلیداوا جاتح هروسکوب ہدکمیا طط یناکرح رادق» تيه
 ردهحردر اب رقن کر ح هدهلبلو مول ره هدنکلف نالوا صوص ه ودنکا

 هد هجردرب ند هر وک ذم تاجرد هدزدنوک هليا هصک ره سس حلوا هلب وا
 ندب یئرصربغ فصنو ره فصن ندکلف سه تالف فط نم هک اتقو روئلود
 هسلوا دعطاقم ہلبا ییئاج عط ات ہد هروم مظعم قفا ٤ رب اد نالوا هل صاف

 نالوا هکر کم هاکا الفاو بک اوک عیج هجر دره نالوا ندهقطنم لوا
 ماط قفالا قوف ند زج فا راد ہدقرش بناج هلیبس هیمول تک رس

 ردیرعغ «لّورج یکج ہ دیا عولط كن یرخا هج رد ءزج لوا ہکرولوا رهاظو
 یکهروکحذم تاجرد رد رازجا قفا راد هکوفرانم قکلوا ہل ون سد

 ندتناجرد سعٴكإفةَفطنم یربرھ كر ازجاوب بولوا ,نج شل آزویچوا
 كن هجردرهو رد هجردرب ید برغم بن اج ر واوا علطم هب هجرد رپ ره
 هنس مایا ب ولوا رپ اسغم هش رخو ملطم كنب رخا هجرد یب رغمو علط٭

 کد وا م ولعم سد زعیا تدوع ه راغمو علاطم لوا لدەنماکم همش

 اضتفا قیقد رظن اما ردهلبا رابتعا لیلح رطذ تار ره ناسوار کد

 هلبا لوا ناطر ارب ز هلوا ناسکس وا یر ره ندب رافمو قراشء هکردبا
 ناطر لوا هبا لج لوا اهم براو قراشم نالوا هدننس هلوا ناری
 براغمو قراشم نالوا هدهب ونج جورب تالذکر دب راغمو قراشم نالواهدننیب

 ید برغهره بواوا ءزج یکیا عاطمرب رهو ردیبک نالوا ہدەیلاعُم هجورب
 زویحوا یراددع لب راغمو قراشم عکاس رپ ءاس رولوا ینعض اس برا فو علاطیددع كبراوغو علاوط قو لب وب رواوابرغم ءزجیکیا

 هب راغمو علاطم ییددع كيراوغو علاوط ید هام أشنمرلبدید ردشقلا
 یداز ہنی رزوا دّمع هکرد بم هب رع تداع درد نول نکلردن دکمر و

 ددع ندنکیدلرا عطة یلقا ندهجردرب ن وکره ساو زراردبا ق ذح

 یا رج كل یم دام هلا رفتسه انعم یتا تپ زولوا داز هرزوا ازحا قراشم

 6# عاطهنا $



 ےس

 دی ٤٤

 هدنحالط صار ضر نده لها هب نیش هلو راربد هد 2ھ a دیش ات کول

 یر وک ید ہدرایطعب و رد یبا كوكو نوک شب شقا زوروا

 ك 4ى رک کا ویسا و ك رصعب و ا یهج اک رز و 1

 سوپلطبو ر دیسج ك:غاسر و تعاسرب یمرکب نؤکنوا یناصقت ند هيس
 ردیسج> جو اب ۶ نخ تل دعاس قر و تعاسریم رک نوک وا اه لوک را

 هقیقدرپ ندنعاسزب یمرکب نوک نوا ین اتقن ہر وک هللرق رخآ ضب و

 هجوول هسرونلوا لاوسو درد هر ز وا قاوا ن ف یسج خب وا كن هعیقدر و

 كراع هنس هرز وا هجو ینبدلوارو دم هدلاوس هکرواب زا و تاوح هرزوا

 هدوصقم یف التخا نلتید ر واوا هجن نیعهدح قصلوا فلت ملا یالتخا

 نالوا یرفتسس ەز راتعا كن هدناط رهی اى رخ كار ز زەر و ررض

 تاو زولوا شاوا ندش اب لاد ہننردق لاک كلام قح بواوا عقاو هع

 ندکلف دودہح یی نکل رولو | ناکم مس هلن یسەلک رقتاسم هد هک ر٦

 تان كرفاسم نعم دخ سم هلغلوا رر۰# ینیدلوا یو کس هدو دخرب

 یا حرکت ا جن ۴ كھب هشم بونلوا هددت هرفتسم نالوا ی رفس

 “دیک دا مع هلا رقتسم انعم یعجوا ر واوا شلوا هحریصم "راعتسا هلو ا
 ۶ طب هداب ز ہدقدلک هطسو یتکرح كش ہک لوا اس طسو عب ردقلوا
 كس ارز روتلوا ناخ یدتیا فقو ست ہدے:ظسو كاع” ہلعاوا

 هدنعافترا ت تا اغ تولوا طب د هليا تدسذ هعاشرا نالوا هدنل,قام یعاشراره

 یوم یمدر د ردشُماوا ر رقتو قیفح هزاع مکت روناوا لصاح مات وطب

 صوص# 53 سوم نل رد هوا یک ۳ هن تدا تعم زا فتا رفتم

 نڪ رح ندنفیدلوا طرب دحاو كف ارپ ز ر دکعد ردبا ناب رج 1
 یی یعشب رد ههلاشنم ت اک رح کلہ زالوا فات ہللا وطد و تعرسا ق

 ناب رح هنساه نم نالوا ردق» نوا یدک ںوکز ھ نفت دا رح ہللارفت نع

 رک و قرشم نالوا هدن رم لر سعد اه تم لوا هک هلوا كد ردپا|

 سو ردراو یب رغو یفرش٭ شق ا زویچوا ہدنس هر ود مات كع ارپ زا
 هکردوب یت اس كبو الاجا نا تدوع کد ہی دیت آ هند هب راف-و ملاط» لوا
 EARNER جہ RTE TTT GITTI دوم جیب

)۷( 
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 هکرا دروب ہلباتداعس یدیدرداعا یلوسر و هلل ارذوا كس: رول زدیا
 ندالعو لج قح باسنج هدعب بودہا هد" هدشرع رش نود یک

 لوا ردیا بورغو ع ولط ناک اک بولی رپ و نذا هکا ردنا بلط نذآ

ÇÊتفو رب هرکصندنود نکل ردیراج هرز وا هجوو لاح كس یر ندتفلخا  
 ندا هدقدلبا بلط نذا بودا هده“ ب واک ہت العا شرع هنن هکرولوا
 ندر رغمیخد س نیو اردا ص یت اب ر ماو د لیا ع ولط ندب رغم بولر و

 ردکر که سنا بورغهدب ردم نودا ن هجر هنر هداك دلک هيام هرس تودیا ع ولطا |
 عدق داتمم ا هدعب بولوا هر زوا لاونهون یس لاح یلاونلالع نوک وا

 ین ایا كرارفاک بون اق هوت باہ تقو لوا ردیا ع ولط ندنملطم هرز وا |
 افن مقنال كب ر تانا ضعب یت اب موی ) بویلوا رم هب وت لر اتو |

Êكع ا ارح اهنا اق وا لبق نم تنما نکد مات اعا  

 ذس یرکپ ز ول اید هر کک قالت ام یا کحو ست !احول نوا ۲ اک ۱

 :ثبدحول یدما رد ہر وا بابو بارخ هدعب بو ودہارارڈ ید ًِ

 دار ختنه زا رس ا هدوک هب ی هم ناسناوا مهد ندنرها ط كفي رش :٘

 کزدمئاذ راس نس ل ء2۵80 ردیذوقو نالوا هد هد" نیح

 لا مال هلک بولو ۱ ناکم م سا ید رھتسمو ردشلروس هلا یرح ندن 1 ٰ

 یدب ہلیارقتسە ہرزوا نت رسغم لاو ' رک ہوا مولعم رواوا شاوا هنتسانعا

 ندروک ذم * یعە رد 2 هب هروهسه تارو ید یب دب ٦ 7 دا رع اعم ۱

 ندا رو رح یک رت بولوا داف:دسم ندنرهاط كس رش ثیدح ەم یکاوا

 تباه هدن آ یرود كی هدیست هنس هبا ر غم یم یجکیا رد ینعما |
 هب عدول نل ردقلوا دا رهیس دحرد رخآ كنوح "چرب e نیعمدحیییدلو ۱

 اکو هی ہاک بولوا فاع ہللا ینالتخارابتعا هنس بوتوا ضر ا

 كس ہجر دو س: ر ولوا ہیرکحرولوا ههه یخدرابوب و رازید هی ر ||
 نوکش ب شالا ز وب چ واهدندنعسویطب دیسهث هنس هکرواوا ہن یتیم دحا

 ندنو زج شعلا كنهقیفدرب ید هیات رد هان یکیانواو هقیفد یا تعاسشب ا
 شد نوک یا وع ا زو.ح وا هدند یررخ ان لبه لهاو رد ءرحر

 Een تن : - تا

 تھ ه6 کوب ل



 : زت بولوا دصف یا هاکنا سد هرکر و یک یا رش لوق (البل دل
 دوضعم ابو یک ی یگ < رک لو (م طع ام 1 اذه لراهس ) رونی هط ساو

 ۱ تف ۾ یس سمت لوق ۹ كير 2 AF 4. 3 یدو رد, ها ندن :مطع یاکزا ما

 ۱ نک .ک مارب ریز ردزاجچ ند ہلیس هقالع تیبہس اسا دو ردکعد

 ےس اکا رت راک تیفیکب ترک )اح زید( هل هری اناس ) هتک

 هکراو ردفوش نکل كلذاغ ےس از وا نوسلوا یا كالءأنم هس أزد ا زلوا

 كم هک ا ہا ہرزوا قی نطزوخ هدرولو ۱ هب رابتخا یب رهما دارم ۰ تپ پلا

 ِ یب هاش لج قج بانج لات هللا لب اج من ۳2 تھى (رسفلا ) رولوا

 میظع هل نیا ا زرهدیا هب زاد ۳9 اک 3 ندوسو نوشو صراش مج

 ندنرلسفن یدنکو ندرایش یکیدلبا تابنا ضرا ینسہلک ك جاو زا ہکناشلا
 ندہیشو كي رش بودیا تدایع کا یدلہا دا آو قلخ ندرلرش یراکد)ب و

 مهاداف راهنلا هنم ےس ل ا ۰ | هاو روکا رر هدرا نبده و ویزا ق

 || لوف راهنا هن. لسن 2 لا م هل ةباو راصتخ لا هجو یلص ناببلا ) (نولیظم
 ۸ | یر و ردیسا_:عم طانکو و عرب یرب ردراو یامعتسا یبا كاس هو ر

 ےس هرز وا یھذم یکاکسو رہا فلادبعٍ ۳ تردیسابنعه راهظاو جارخا

 ۱ ع زن كلسو ردباهالان ۔ھ ها ا 52 نس و ۸ تكزفدلوا هاتو جارخا

 یل اهنسا یبا ویشا ردةاشلانع تاهالا تلسی اثم كهیداوا هتسانعم طڈکو

 ا ردشعلواناس لنا هد اعم بنکراهیحوتو رللاکشا ندیادورو جد

 أ | هنسانعم ہل ازاو ط ڈک ك الس هکر وهج بهذم نالوا رات ہدماقموب سا
 راك خذو عا لاء هللا ھه رکت بآ یانعم (رعسفتلا ) ردوا لامعتسا

 یراهذ ندلیا ناشلاظعز هکر د هتننو دود تءالعوتبا نوا هدوه»»

 "هرفک ہن ردکعد وا لی موق لوا نامه هحدبا هل ازاو عزن

 ربدقت اند اهارغس1 یر سهاو ) ید تمالعوتنآر نوحا هروفس
 ۱ یر س يا و نو ڈرو 5 كرابیق < تان ہح ولد رد (میلەلاز زل رم

 ہدنفیرش لود اھ ر ا
كس هرز وا یییدلو ۱ دراو هے ےک ثردح

 

 : غم ا رر [٢ لوسر میکترد ہدش 0 ENE ءا شرع یرقت هز

 1 یورک ہدر س٤ 00 ما دنع هلن یر E AREAS A یراب وچ
 تام س ے اسسا. تیم



 (لہ والا 1 نورکشنالفا مچادیا هت عامو هرکنم اولک ال نورعلا نم هیف

 ترا هرزوا نطاوب ناکا قاذم کدەتا رجا هدزه رش لوو ضرالامهلهءاو

 رخآو لواز هکردکعد یتظاب ءانعم ردنکع قوا لج ہباق ضراو هیسفنا

 تدارا ندنرلسق یدنک ی ءالعو تا ہزانا رداق بر نالوا رهاطو نطاب و

 نکیا یلاخ ندن ال اکو فراء هدن رطق ءادبم یراہلق هيم ضرا هک دابا |

 تاعاطبخ ندا ںویلہا ایحا هر اتاکلم لوفواکرب ہلا فراعمو مولع "هبظ او آ

 رار دیا لکا ندنا هدنبزکس ودرفو نیرب تشهب قدلبا جارخا تانسحو [
 لاعا "هرغالا رد ک دان مک | یراق دنلوا م اعطا هداقبلاو دلخ اراد ارب زا[

 هردو راک ذا لی هدنرا لق ضرا ید د واخ نشاج شخ هفاذا هکر دب راتارب ہوا |

 تباث هدرا بلف ضرا یلوصا راج او لی خم لوا قدلق عادباراەضور ندنایا|

 فقراسعم عاونا ندنا تولوا تبع قاوشا ینعو ردهدنرتحاورا :اعیعورذواا

 بولیق منو ,لوانت ندنرانآ یراتاذشاکم هک لدلبا رب ےکح نویغ رداع ونب
 ہی برج عن ردقوب یدما سدنوجگارنوسلوا عفن ندتنارع یرلدادهاشم| [

 تر اشب یازفم كنفب رش صن (عکندیزال مرکش او ) هک ی را زیا رکش |
 یدو عا یادت هللا لدلج ظذ ءانعم (ربسفالا ) ردکیدراہلوارھظم هناا |

 ززاکب و بولیف عادپارا هاب ندباذهاولیخ هدهروک ذ:شرا ناشلا مظعزا|
 یدنکو نوعا یراکاک غا لکا ندنرشع كياسنعاو لیخح لرا كدلبا ار[

 من ردفوت یدءما سب نوعا یرلکلکعا لوانت ندیش نالوا هللعو یرالا|[

 رکش هلا قح بانج هکنوح ردکءد یززغا رکش هدررر وکی ءرفاو|[
 نیدغلوا عرش ہو رکنم هسیا موق ره موق بولوا هلک جا تدا, هکا كل
 قلخ یذلاناےکس ) هللا تاتذج ندلحا ی راکدتنا ملرت یھب رتو تدابع |[
 نا “وہ (ناسلا) ( نو ع لالاغو م فا نمو نضطرالاتدنام اھ اک جاوزالا :

 یناهج مروج كن هلک نامخس هب الارخآ ىلا ینا رش لرف حاوزالاقاخ یذلا |[

 هدوحو ندم دو دی الا یا تانوکءعیج هکن و اناذیا کک رد شا باعیثسا ۱

 ههناش لح دوجولا بحاو تاذ اهرکو اعوطو العفو الوق یلاتیلوا جارخا |

 لاتا ہد, لاح ہضم اکیس هک هل انا ور دءالعا یب راکدتنا حس |(
 یرسا یذلا ناهس) روئاوا دصق ګا ع تو غار هب زب ةلاصا هلکناهرک و بونلوا | |

 # دعب $



 ٭ 0 ۲
 تہ انج

 ا |و.درد نود. زود او اک وک حص الا تااکرا ) یرذگ اله ك ہوقرمأ

 ۱ هود مو 7 یاعت هل ع رک ظذ یانعم( ریسعتلا) العو لح ق قحرروب

 ٩ هدیداوا هل.س ہھصر كا نا دم 8 نیما لئاربج نجا یدالوا یرلت و

 |ایدلوا اله خارتو له مریخ نم بوتیوس نکیا یک شر دانب موق لوانامه
 ا ( نوه 3 هب اون اک الا لوسر نم ماب بام دابعلا ىلع ةرسح اب ) ردکعد

 ۲۱ نالوا هر زوا راک موق یا عا امت هللا لیلج م ظن یاس: عم (رعسغتلا )
 ۰ ET شا نیش اک لوسررپ هموق ل وا لا ۳ ا یا لک ترمس>

 29 ارش ند ہن اس نو رق کز دعب ردکعد راب داوا ردہا ءارهتسآ

 ۱ رد اق بانج یب رلفدنلوا عمدنو رهق هلا باذع ررب یرب ره كرلندہارارصا
 أ 2 ناب هم رک ای وز نو 2ا ا دیدهت یشب رف 'ہرفک ناسشلا میظع

 ۱ رروی ولد ( نوعجریالمهبلا مهنا نو رقلانم مهلبق انکلها او رب لا )

 | یرازل؛ بوروک هکم راس ہک إما لات هللا فی رش میظف یانعم ( رسم هر
 ۰ قیفص قدلہا كالها ناشل مظعزب یراق ندو رق لوا تیا ٦

 ١ ردکعد رازلنا ع وحرودوع هر ودنک نو رق نمھٹٹدلبا لالها لاص,ءتسا یوا

 2 نک : یراعوج نج هباند كنهلج 2 ردا تا

 1 ح اهرم 3 >ر او هل 5 5 ها ضرالا ٌ فرا ۳ نو یضح اند ا

 معا یاسمن هللا ع ر ک مظن یاب: (ریسفتاا )روی وید ( نوک اب ہدف هن
 || تا هرلناو رر را عج بوتاوا راطحا ہدزمدنع مزہ قحا ردلکد هلج

 ندناو ادارا احا ن و 2: ەز رک تم مزا هلی وارد ہم ضرا تم العو

 | ند صالح ر دکیدزلرابا لکا ندنا یدما سب دابا جارخا یح سجا

 موم ندرودنکی را کک ھر وہ هاش زع یراب بانج هکر دو

 ا تدوع هاند نورق لرا هک لدلبا لالها نو رق رده لاصیتسا هحورب

 || باسحو لاوئس اعو جج هدزمد ع مز قجما رداکد یسه ابر دیا تعجر و
 تیآ هني راثەب لالهالاد ہد و رد راذٌملق راضحا نوا باذعو باسقعو
 > سنج ندلو ریل و باشت مر کرو تف ضر ا! تءالعو

 ۱ | ک

 | انرفویانعاو لی نم تانحاهیفانلع>و ) زردبالکا ندناو قدلف جارخا



{4 
 ۳م رکا لدتا ماش هلکز سز, هرالوسر نیکرمشەرایدہد رد رهظهوا

 هسلا زرەدہا مر یڑزس زب یی e ندنساوعد تلاسر نکودلوا

 مارک ل سر رابدید ردہا سم باذع دشا قح هوا یدوم هک اله یرازس ندزب

 لوف یزغلاسر ردهلس ها یکودنک نکتأش رس ههرفک ید یتاربضح

 لرارمصاورفکهک زس موقلوشرازمس هکبلب زردی! یمریطۃہنیەدزکە باز
 تن هبکاطنا ندموقرع مو هداسنا لوارا,دیدرسیم دیاز وا یدح
 موق یا ںولک هن کر ہدنمان را بربح ۂلر ہدیا تعرس ندندیە! فرط

 رازغسا ترجا ندرا زس نوا رلتلاسر عات ربو ءلدیا عابتا هرالوسر وشا

 ندبا راو ندقوب ین هکردراو عن ام ہل نوجا مہ و ردراپ دتهءرانود هکالاحو

 ع وجر هکا د رازس هکوب لاح مەیقیا تداسع بو روتک ناعا هدوبعم
 حق تر رک 1 هک یمردبا ذاا ههلآ یربغ ندهالا نب سرها

 یرلتعاشش كرهعوصء ناروا نالوارکه هاآ هسلدا داره نرضم اکب العو

 دانا هّلآ یرلنآ ید ن رکا مزا وہ ن دالب ین و زمو_ و ناف ولردرپ هک اب
 نالوا نیلاملا بر قیقحزب یدما مرواوا شلاق هدسنلالض هراکشآ منا

 نکردیا تی صد بولد كي هلکد یمزوس مب مدروتک ناسا هزکبر زس
 دیھش لاحرد یراج بہ> هليا راتہذا ہے ہرذک نالوا یمرف هک اطنا

 ہدقدرو صا ہلاخ داو حدر 4 اہلاو تاج تاجردلا عءفر باسنج ہدنرافدلب'

 مارک | ین و ینغیدلبا ترغغم هک اب كءریدیلون نیغاوا لصاو ہیەلدلج 2
 یل اسر كنس ہلہا هیضام هصو ینبدید یدرا هل. موف ینغیدلق وا

 نیکر شہ ندبا بیذکت یککو دیا نیلاعال ةجر هلل ال3 نم بو دیا راکنا
 ن الوا یم رکا بہیح نیعم بر باسنج وبد هلا لثم برض هینکم تاالضا
 اذه دعب رروب باطخ هتنرضح اناج او تاولصلا لک | هلع نط صم دج
 روهط ند راه قرط هرافک موق هرکصندنلاحرا ها راد راع باب

 ہموق یلع اس ناز امو ) بورویب ناب العو لج قح ی یاهک ان بادغ ندا
 ےظذ یا نعم (ریسفتلا) یدد ( نیل از انک امو ءاوسلا نم دنج ن۰ هدعل نم

 نداعت هنن زار زوا یوق اراک بیبح ناشلا میظعزب عا یلامن هللا ع رک

 موق هکلب زلکد خد جان هدنج لازنا راسھقر رداقزب و قدا لازنا دنج

 -- چک كرف رم 20
 گرد عر دم یھچ اهرم حس وع ڈو 32۳1۳



 وز شن بد همون ید نیلا ا NEY هب ہل 8 من هلا

 یدبد ( نیم رکل | ىر ل :نولعب یوق تی لو لاف )
 : 004 رگ ڈی لوا (رعسقت ار نیملاعلا بر بانجرروی ولد

 هاش لج قح بانح هکر دکعد عا یلاعتهلل !ءزاگایانع لام طابنرا هجور

 [ابر لر د رەد ب واوا ی حا ص رلتم کح ابد اب بودا نا طخ هزم ا بوح

 | ماء ام نس قیفحت نوجە> ےظع نآرق نالوا لازعم ہلبا محر وز زعا
 "هللا نالوا ناسڈلا مظعزب كےذدنیلس * رزوا میقتسه طارص قبقح
 تبا ہنی رار زوا یر[ کا كەرەك موق لوش باذع هلک قیقحم نوصقح
 ناشلا ظر قرقحم ءانب ہنہراق دلوا نموم موفرتک أ لوا هکردشلوا قفحتو

 | ها یرهکچ ہدنز زاغوہ رادنب و دق لوا قدلیفمضو او غاقوب هنر رانو عِرانآ
 ندنرلکوا یرزوک بواهوس ورافوب یرلشاب خو كموق لوا س: ردلصاو
 قالیق دےس هدیرل دراو ه درک و اه رم ا یدو زمہ هر ی رغ

 ردربار هر آ وسر یدما را زهر وک نب رافرطرھ ءلدنروا بوب ر و یران و

 كغاقغوفروق كن سر زلوا نءوهرلن | هت وقروق كسرابد توقروق كرابد

 سپ ردیا هدف ههدیا تبشخ ندناشلا مظعزب هدییغ بوی وا هن ارق قوا
 ناشلا میظعزب قیقح هلدد رم هلیا عظع رجاو ہلیا ترفغم نس ینالوا ہل و
 || نەر خانم را او ہمدقنم لاعاو زرەہدیا ارحایناوءازب نالوا ناشلایظع نجا
 یدما س: زرهدبا ظفح ہدظوذح حول یدوجومرھ زر ہدیا الماو ۳

 یرلکدلک لسر نانلوا لاسرا هبهرغک نالوا یسدلاها دیک اطذا رافک موق لوا

 یک هرانا ناشلایظزپ ہک یا برض لکم هلا یر صو نالوا هدشاس نامز
 | ین نی٥ رداق زب هلکعا بیذکت یرالوسر رانا درک دلا اک
 ۲ بادکا هال لسر لوا ہدز مغل دلق د اتو تر وقت ییلوسر ہرا تلا لوسر

 هدب راکدہد زرالسص نوا ترعد هاجر تدا ٥ ہراز سز ق: ھڪ هب هی رو

 و یاہو ری ہر یک مر 0 زس راک د راس ۰ رها نالو | 4 رقلھا

 مز ید رالوسر رای دید نسردیا بذک قا رازمس یدانا لازنا *یشرب ندرایش
 || ردقو هدرع رزوا مزہ و زرااسیه ق: حا ىلع هزم راز یک

 نی. ی هرها ثا رو هرهاط ت تابا ےکع الب هیوار دراو ع الب قے



 کیپ
 س١ی مم ہہ ھح ےس ےس سس سس سس

 مارا وسر هک اتو یدنالوغشم هد اع هر العو لح قح باثج ہدلمجر راج
۱ 

 | تے صن هموفو ترصن هلسر ہدکدتبا عام سا نب رلوصق نالوا هلا مور موق

 ءاجو ) بورپ و ربخ یلاسعت یراب باذج غی داک بو دبا لاچتسا نوها
 یدروہ وی د ) نيلس رم ا اوعبنا م وق اب لاق یعسب ل جر ةني دلا یصقانم
 هنسوکر بر دبا تعرس ندنفرط یقاربا هدا ز كن هیک ا طنا دیدم (ریسفتلا )
 هنن رلاوسر تنل وسر كساد قح هو وا موق عنب یا کرد یدک
 ردرلبدتهرلنا کود لاحو زسا رجا ندرارس اب عابنا هرل هنکلوا

 بودیا دام هداشرا هلبا قفرو فطل یتموفرام بیخ هرکصن دنوب ردکعد
 ہلا 2 رُو عنم یبرابذکت یلسرویب رلتدابع همانصاو هی دص3 ضا رعن هرلنا

 ردو العو لح قح یدند ( نوعحر هبلاو قر طو یذلا دبعا ال ی اعو)

 'تداصع هک ردراو عئام هب هر نوا مب عا ات هل ۳ رک ظئفیانعم ( ریس لا )

 ریس راب | عوحر رکا کو لاحو یدلباراو ندقوب ی ِظ ه دوب عم نیلجما می

 ےھت دمو3 سه موق دام ہللوق ن نوعح ر ۾ لا و راک بنی> ندنول ردکعد

 اب : ی دنک ب ویلا | تدوع هلوا قاسم هس دلبا تراشا یتفیدلوا می رفنو

 نچرلا ندربنآ دهلآ هود ن ۰ ذحناء) هدر دلو مالک داری هدنص رعد ہک زم

 ردود ی ا یراب وب د یدبد ( نو ذهن الو شش 2 اه نک ع نغلال رمضب

 دهآآ یر ند هللا بانج ت عا یاعت هلل | عرب ک ظن یانعد ( رسفالا)

 تب لا هسانا دارم تیم | ا هک ع رکا نا

 ندلاحّوسو ءالب یخ وزمرپ و هدئافرب ندراہدئاف هک ار یرلتهافش كن هعونص هلا
 هلاثوا بو دبا لر یتدابع هاجر نر رک ا یدما سپ ردکعد را نم رتروق رانآ

 ن وععس اف مک رب تنمآ ینا + غخ نیم نفل | الض ! ادا یا ) ساق شثس رپ

 نا > یب اا ست هلل |لیلح مظذیانعم یار ( هنطبالخدالب

 ص مد نیم لالض ھجرب وت مسردیا ذاصا ههأا ی رغ ن ده اإا

 و ك هلکد یلوف ےب مدروتنک نامه گیر لرسنالوا نی[ ڪلا تر نب

 ندیناجر لبق نوجا یب دلوادیہش ہللا لیبس یف هدنا یراکدنا لتق ناک شم
 لیلذتورفحرادرکدبرافکی رام بیبحیدءا سی ردکعدیدلدید هنا لخدا

 !لوحد هدقروب مما هلاخداومفر هی ابلاع تانج تاجر دلا عیفر بانج ہدلنق نیح هليا

 با



020. 

 کلر

 قحا الا رساکد رازس یدللا لازناو یو ؛یشرب ن د اشا ناجر بانجو
 اى وجوو انسحو امدعوادوجو هک لوا مولعم ر دکعد راندید ننسردبآ اک

 ہددرتم ردہجاو كانال ند دیک ان یمالک هنالوا نه ذلا یلاخ ءنکو : دحوو

 هسرولوارصهرکتردیحا و دیک اب ر هنالوارکنم فرق دک اب ییالکت اوس

 یربغ ندنزرارصا كموق هدماقعو ر دبحاو دیک ان یکبا هرزوا یتاعم "هدعاق

 ادعام ند ار ول زم نادیک 0 ندنغب دلوا یرلنغا او هغ ارم هداب ز ہدراکنا

 بانج هلبا ہعب را تادیک ات بولیق دکوم یمالک ید ہلہارخا دیک ات یب
 ان غالبا انیلعامو # نولسرل مکیلانا هی ابر اولاق) مالعو زب زعأا
 باغ عا 'لامت هللا فرش ا یا (رمسقتلا )رر وہ ود را لی

 هرارس قحارازب قیفح : هکر ول ب زع د مرب رالوسر ہدہاوج ہنی راراکنا كن هرق

 لب وا ردراو غالب قولا الار دقوب ہدزمیرزوا مزہ و زرا رح قیا یل
 رد تکعدرایدب دردر هظءو نی. یب هرها تازحو هرهاظ ت رآ هک غالب

 نیم بر بانج هدنرافدلباراکناو بیذکت یرللوسر هب رق باکګا هرکصف دوا

> 

 نیک اذخا هلیاتار ءو لاوماو سفنا صقنو طى رف نالذخ «رفک لوا

 انرمطا انا ولاق ( بولیق م ER هر ؛انورو 21 لسر ۵ ںیہ E < نکا

 هناش لج قحو دراب دید (مل | تاذعاتم م يکتسولو مکن مزلاوہٹ لنا ےکب

 مأشنو رم ط 1 هک سر :J هک اجا است هلن | ن نیہ ء صل یانو ) رسفتلا)رروب

 زالوا یھ نم ندتلاسر یاوعد نکن داو و هلا ت تاک اب نم }> عدل

 رارآ ءاذیادشا یی رس ن دراز ةتسلار تا زرد جنر یرزسز ق ر لا

 ۰ ناوک هرکی ندوب ردکمیدرابدب دردہا سم ملا باذع نالوا یدو» هک الهو لذ

 بودیادرو عدرنورو ن«لسر نب زراکناورفکرارق خزود رافک نالوا ۾ هب رو

 م ظنیان م (ریسعت)ا ( (نودرسم مود منا لب مرکذ نا مکعم مرا اظ | او 2

 ره طد نک را 2 هکر لب دید هنو روقسم هر 2 ئکم ا سا لت 7 لاعد هلل | لل

 یرملاسر رد هل هلیازکودنک ز ء00 هرم رسل او اوم
 هک سنا لوشرا رس هکلب نکسردبایمرمط) شش ا: 00 ختم الا لوق

 بوبح ہرکصذدنول ردکعد رسرافرمس« یعدیازوا یدح ہلہارارصاور هک
 ےک وچسعچژش چکی

۱ »( 



4%( ۱ 
 ات یس جد

 ههل لوصا ہدەی رک هزوس هک هوا مولعم هرکصندنول ردکعد هل ارم بیات
 ا

 دوھ٭م دود رم موق لوا بولواروکُک ذم تلاسر هاو تینادحو نالوا

 ند ناکرازاس ا بانج ندنراقدلوا رکن« یر ٹو تع نولا دعب خدا[

 بولیق ن نیرو رپ ردد یعب صا ہلبا در نت رالطاب عز نیااعلا بر نالوا نیم

 ماما ین ہاسنہصحا ۶ ےس لکو جت و کو قولا یک نا ) ۱
 نالوا ناشلا ظع نجا ف اا یظعرب قبقح یار رو اہم

 زر جب الماو بنک قوزا رب او هنده لاعاو زر هدنا احا یتاوماز ا

 هجوو ردکعد زر ہدیا ظفح ہدظوفحم ح ول یدوجومرب ره لدهدبا ندازاوآ |

 قیفص م رک ظن یازعم هروک هک اردیسلوا بخواد بم نک انا کین
 الماو بتکی هرخ اتم ران او همدقتع لاعاو ابا یانوم ناشلا ےظعز

 هه زبم ندرظارب ظوح : دط وع 2 ول یدوح ومر ره د هدا ندلزاو |!

 ۳ امت لازال رداو باج هک هوا مولعم ہوا كعدردرصحو صوص# 1

 هل وب هلبا ہفی رش تبآ ( لوقلا قحدقل ) یراتضح لاشالاو دادنالانع |

 تمدح كموق نالوارکنم لاسر نم بدحو كنيمرکم لوسر ۳ :

 نیکی دا مم ناب و فک لامان فشکک رالاوحا بوزوپ رکذ نراتفص |[

 (نولسرل اا مانا لا باما الت ملی تاو )بو دبا لیقهلیا برص لث | |
 د لوسر ےح عا لام هللا فب رش ظن یاغزاعا یانعم(رسفتلا)یدروہ

  هدوهعءو لوذ حت موق نالوارمڈحو تلاسرو تینادحورکنوا سو ہیلع ہللا یلص
 هلبا برض لی. راهصق هکه دنامزی امزیرلکداکلس رتانلوا لاسراهب هی رو باحکا|

 ) ا( صم ر کاتا اوا واقف ثااثباز زرعقام موہ ذکفنینلاےهیلاانلسراذا) ۱

 یکیا 4 هپ رق باحک اناشلا م ظعزب گردکعد عا ی اعت هللا لیلج م ظذ یا عما اپ

 ۱39 رب هما سس دن قی یس لوا ربا ترک از لاسرا لوسرا[
 هدر« ذب دلقدب اوت وقت ی دوب نم نیاوسر هلا لاسرا ث ات لوسر لالحاو ذا 8

 هناجر تدابع ندمانصاد,عت هرز قیقح هب ہی رق با ل سر لوا هللا

 نجآ لزامو انلرشباا عنا ام اولاق ) ہدنرٹکدید زرااس رم نو توعدا |
 م ظن یانعم(ربسغتلا)رروہ قحتانجودراسد (نو دم الا منا 0 ی 2

 : سس | رسرمشب يک مزب جا زسلکد رازس هرااوسرهبرق باس اعا یامت هل !عرک

 ۴ باجو#



 هلبا داشراو تجر ناس دابع بر بانج ندنغیدلوا هل ول ردن الا بلطو

 قوا لصاح یدما س: یدروب ) دابعلات فور هلل او هفت هلل کرذح و)

 ردندنتفاراّصحم یسانا راتحا ی رلتحار بو:قاصیراز ۱ ند يس هدیلطا

 ن وغ قح دوحو یک یی رش لو ( شرعلاوذ تاجردل عیفر ( نکل

 هو دیلیصنو هیلاجا هلع بنام هکردراو تال مت با عو تا تاجرد

 یروهظ هدفابصنا هلبرات او ماکجاكن اسعاو ہدەیدوھشو هیلاثم ةيثيجو
 رک ظذ یانعم( نیا ردیا قامت تفرعم کا با راتعاوشاردیس ا
 دیو بول وا 4 رو یا كز وف روڈ ن لوسر ا یاس هللا

 یدما سا كرد وور وق ی هدیا تبشح ندب اجر نالوا ناش مظعوا

 ل٤د هلون لہ ہلو ا دس “هدافو لبا تروع» قر وڈ ند اجر بوت وأ هب ارق

 ناجو سنا تلخ یداب یاو ناکمو نوک ثعاب یا هع رک تبا ل ام هلوا

 ء ابا یشا ندن رند تدم لواط: م (ش یلاع بر حو ناکمالاو لوسر نالوا
 قی رط مرکم تاذ نسقیفص نوصکعا زادنایوف ن اوا زادنایراب رقا

 تجرو همای هلغر تخیدلوا ندتلس رم نالوا لاسرا درا
 هسیاع مسقم هلی مکح یذ نآرف نالوا رت كن اشلا مظع یحاص هماع

 یرلقج هیاوا نموم یڑاک اك وق لوابواوا دب ومو دکوم ہدیدع تادہک اتو
 ر رقم بادغ هلک اقیقحت ەنب زر ز وا لرلن آ ہلغاوا قّوحو تبا ہدزیلزا ع

 هژباق زالمدس یرلسب و شیپ ا ہو الواغم ند زغب داوا بج اوو
 قدیا شاد اطغاو اشغا هلبا ی ایران درب نب راترءصب صب و اڈہاو قدصا

 قعحو تدشم ی راح ہہوا نو م ودر موو ل زا ع یاضتعمر سا

 s> Ea 9 ِ 7 1 مس
 ناما هدا رش موق ٹکا لواردیواسم ُلرادما مدعو رادیا یرلنا قحلوا

 هن الا یظع نآرفالا زمر و عفن كراذنا كنم میبحیدعا ردلاخ ما قاوا

 ندهبشو رہظنزب و ه ہدبا لاشماهماوانالوار وک ذ.هدنآ بولیق عابنا

 هدبیع لوا ند :اق هدهاشد» یادءو هام یامع نون اچر نالوا هو

 تبشجو عابنا هر زوا ج و رشم لاونم ی دما س درب و عن هرهدا توش

 هلا 2 HEINE ET 31 از 1 قو هلا نر ند الا نالوا بوند رابععزب ەد



 ۸و

 زا ضفح باوا هدر ز تحم یسآر دو نالوا هدفوط تاغاغو

 اجرا اب ںی اہ یا یز هدد باذع * هدید اوهب مزو تعشدباع3 ةلعلوا عام

 لا و لوا رداقمغ هرو رپ تنوع رس "هلاما هود > قلا نم اھجو رظان

 ادس مهفلخ نمو ادس مهیدبا نیب نم انلمجو ) ردکعد را ردربضلا رضا سب ریعس
 ید عا یل از هل لیلج م یانعم(رعسفلا) ( نورہ ے ہال ےھف مهانتشعاف

 یرلن آو قدلبق دس هدنراد رآو ہدنرلکوا كموق اکا لؤا ناشلا میظعزپ
 هصالخ ر واوا كعد راز فر وک ییرلف رطره موڈ لوا سب ءلدنروا بویرو
 هحورب بادغع لک ھا رار ز وا ہک وذ نکا لوا هکردکعد مر ۲ م ظن لام

 عارلےمعمو لولغم عي ۔طو می لوای د اشا وا بجاو و تب ۳ قع مج

 قالو دحو دش 2 ءدع دس قٴرلمو قصالم زوو ندا و شاپ

 هيف لوا ندرکر ق وطو رلکب هنت سا تسد هد اذع هرروز نیشد یک هرەخو

 ندنل اهج ران آ سو قدلیق اطغم هلبا لالث وادعو هواشغ نكف تلالص

 ماع ءاوسو ) هر زوالاونموب موق رک | لاح یدعا زا تیر یهجر
 یاس ا غ نیم م طذیاب هم EE ) ( نونمویال مهردنن م 1 ما مهدرالاء

 نءورلوا ہدکےڈ تدوقروقردرارب ھعود لوا سو هيلع ہللا لصد دی عا

 توب : كادغ ےے اک هکر دوخ A نیس م ظذ لاتر کعدز زلوا

AIماما بولیق ر 3 معمو لولغم یران آ ةلءلوا قعحو ر رعم هدزولز ا  

 : ab .دیدس دسق زالتمء قصالم نب رادولا !تمابخدوحو هدیرله1جو

 هبصءلواقدلبف یراوت لبا ی اوسر یثاشغو ییانیب ءاط 2 نت راتریصب رعص)
 تدثم یراق دارا لث اعهو فطوتم هقح ل.ق یمان ندنران اعا مدع هب وضغم

 لوسز ازم یرلن آ 2. :دوقو یرابچ باععو یراهق با ذع قوا ی 2و

 بر ریدتع جوهر یدعاردرارب رات 1 یس هداخا مدعو هاحا كماقم الاو

 مان رذنت انا ) ردکید را زلوا نوم نلعم تل الض هورک لوا نم
 تر واتا)(غرک راو ردد هرشف تدا نچ لا یٹخور ؟ لا

 ها رع هکر دنکم غ كعد تد ہر زواقوشو قشع باغی اذمو قوذلها

 نوعتدلوا نت ا نه ہرے تز باخیدنک ردقح قلطم تاذ داخ

 تسانع هدانا 03 ۔ماوساع رداکد نم كالا قلعت 2ھ کا هل اراتعاوا

 ٭*ردنو #
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 || شد رق رک لهح ولا کرو وا (تاور) ردکء دز زلوا ۰ نمود موق رب کا

 | نطصم دم ی:حم لوسر اینا لضفا بانج رکا هکیدلبا نبی ہدلزرضح
 ذوعن هسرروک ن کردیا ةولص ءادا ین رای مضح انا او تاولصاا لک | ہیلع

 تاالض تسد نامه هیلباراد جز و قشٴنب راتداعسرمس ءلرابم یلاسعت هلن
 بولک هدنولص ءاداءاتنا ده الا تیبح فرمشلار ها قرط بولا شاطر هنیئسوسپ

 ۰ عفر هرزوا كا خدشو “ر هل ارج لوا هک اتقو ہرزوا یساطرش لب وسد
 ۱ |الودحم ناق ہو پان هناا رو نم رخ بوتاوادنن ودش من ون یس ا هدکد ابا دب

 شاط ناشوپاب هنیلا نکررب و ربخ ندلاوحا نالوا عقاو بودیا تەجر هنموق
 || ف در تئاسخ فیرح رپ ندموزح یہ لحشود هر هدنس ههحاوم ہلج

 | بدا ت داس بوص ب وید مردیا ل اله یتآ بوراو نب ہلبا شاط وشا

 || لوا قباط فب ا د> هدکدلک هليا «دساف تین لوا ههللالوسر

 1 ناد نکل یدردیشنا ی رادص كتا بکر 4ت باتنج هج رک هلل یا نآ

 بولک ناریخو ناتفا هنموق ورکه لا لاحو ید لوا یدزم هروک ی رابلاع

 ٠ هدنرلکدید لدلشیاە هدو دراو تودناادن هرودنک ناجا یدمهروک یجدیرانآ

 || لکشرب هده هود لغ هثبا میظعرب ہت كنا ہلیا مب بویلبا هصق صق

 | |تودنک بودیشبا یتوص هلکتبا منم ین هلبا یورپ وق بولوا لئاح بیع

 | | رقم كجا علب و لكا یت بیه+لخ لوا مسراو نیب درک | مدم ہروک

 ۱ ا ) یدلوا لزان هع اا ویشا تک دب یرحام له وید ىدا یدا

 ۱ نی زک اک 1 (نوعملم مه ناقذالا لا یھفالالغا مهقانعا
 ۱ لوا 7 تبان هد زعلزا ل كالا میظعز یراق دلوا نموم معا یلام هللا

 رادنب ودیقوا ؛لدلبا عضو رلوغاقو هن رانوہب هزه ندریظنز قبح ك موق زك |
 وراقو؛ یرلشاب یغوج كموق لوا سی ردلصاو هنتلا یرلهکح هدنرازاغو
 صا قو ط:م هصالبخ هلوادا رم كعد ردراشهراب هغاشا یرازوک بولهوس

 لرا نالوا رره ءو یه باذع هلک هنر ارز وا یرقحتو قید هکردلوا نیہم

 نارھآ ناو ناک تایپ مک تا ۳ ہت تاالض موق رکا

 لواردود ہو دود یه هنر انکفدن ء5 نفذ یرابدایم تث اح *یدابآ هنن رادب رو

 لية لغ لوا ەد ردرلع+*۶مدارپ موقرثکا لوا سب قدلفدنو دق هرزوالاح
۱ 



 فون
 مج 5 ںی اح ج رک سم تبار وا سیا و مال

 الا ا و ا شلوار رونا ادرف ادرذ دهسا طقم

 یدنلوا حو رش هرعسفت ہللا الماو و میغرت رەت "كو صصق ضعب طعف افتکا

 لازہال دحاو بانج عا یلاسعت هللا 25 e ظن یامن زاعا یانعع (مسفتلا )

 نالوا یحاصرلت دا بودا لاس لم رکا | بیدح هل داش ثمطع

 ہرزوا متسم طارص قیفح ماعم یلاع نس ق فض نوڪ E نآرق

 اقاخ یا هکردوب وس دافم هصالخ رروب ولد نسندذیلس رم نالوا

 نالوا ندک هغ رہ س صئاصخ لعاک لادتعا هدر وما هذاك العو ادافتعاو

 هکهانب را هنا باق مالسلاو هولصلا هيلع دم ا لوسرو رکا بنح

 لق نوا قوسفو ءلرشو لیطابا لاطباو قولختو قلاخ قوقح قاضقحا
 ماقمالاوو ہاح ام نس یتیةحو قبة نوه میظعءنآرف لٴزم ندم هیناجر
 نالوا لدعاو برقا قد رط هداصقا دصقم لاصدا لئام رع هراس و نیع

 نالوا اریمو یم ندو د بوش تولوا لاس زا هر زوا مقتس طاربص
 ( ةءارقلا ) ( میحراازبنعلا لی ) عا یلاعت هلل ا ردکعد تاسندنیلس مع

 یتارضحیاسکو ہزجو ماعناو صغخ ندهعبس ردراو۶:ارقجوا هدلیزمن
 (ریسفلا) رابدلنا تئارق هلبارح جد رایضعب و ہلہا عفر رلقاب و هلیا بصز

 نالوا یل زن كيحرزب زعز ا ىلاعت هللا فیطا عد فن رش یانعم
 نالوا هرزوا مقنسع طار طارص م مرکم تاذ د نسق: ۳۳ نوح , یذنأرق

 یانعم (رتسیقتلا ) توقا رهن مھف مهاب ردنا ۹ اموق رتنل) تنی

 یی رات لیحرو زی رعن لو هيلع هللا یلص دار ر عا ی اعت هل فیرمش د ظذ

 هرژوا میت اا ارص مرک ا لوسر نسی ۳ نویی ےہ < نار نالوا

 نوا قتفروف یوقر نیادوق روق هلی باذع یرالاب E نالوا
 ۱۱ مولعم اذدعب ردکعدرد رالفاغ ندرادنا هلا باذع هک موق ہلب وا كد لس رع

 || عقاو مسق باوج یضام هدلاح ینیدلوا ندهفرمصتم لاعفا نج هکنوساوا

 قاوا هدک مو هردصم هلا مالیخددق هکلر رددہال قلوا ردصمهلءادق هساوا

 ںی وند مو مر کے ظذ وشا یاثم ردمزال

 نوڪ ۶> هللا نالوا ناک شا ے ظعزب ها ی اعت هللا نیم ۳ یانعم (ربسُغالا (

 قیعع لوا کت ردوا یک ا كءوف وا یدلوا قفحو تبا باذع لک ی

{A} 
 ناو



 ْ !باٹج نالوا O فا ارشانالوا NE رذف ۳5 ۳ الو

 ین نیفلوا یراثیضح لالا او تاولصلا لضفا هيلع تااکرورس

 ۳ معا یر هیلع ا د نالوا باو بلق باق باق بلق ہنیدا رح هلا

 لئاوا هک دلو | م ولعم هر ندنوبردآ تلالد هر رغم هزوم نخ تاکن نان وا

 ینیداواعفاو )10 هرردنع نویفوکن کل رداکد تیا قو رح نالوا ندروس

 ردتآررب(ج)و (سی) و( سط)و (۰ هط) و (صعیھک ) و (صلا) و ہدزرب
 لاڪ هسایف هدیول رد ینیفو و و ردلکد تیا یراقاب و نا یا (قسعج)

 شرو ند هعبس امار د هلون نوکس هماع تم ارق هد سا اد دعب ر دقو

 ۲۱ كنکاس رغ هلن نک اس فرح یارضح یاسکخو رکب واو ساک او
 بجاو ماغدا یک ی یی دل وا م اخ دا نیلثم نیف رح « دنسافلاو برق

 یب یی ا لپ ید 792
 یاد س سم سس

 ورع واو رٹک ناو راب دلا ثارف 4 ماغ ډا دواو یک ند 9
 ۱ سابق نالوا یر اج هد هءطعم قو رح یارضح ضغحو نول اقو هزجو
 نوعا هغل ام ه دعوو تا اح كك ن دنسصءب ینسرضعب كف رح هر زوا

 | هدزوا ت کام کو نارلیضمب ورایدلبا تار ہلا نون راهظا ندنفیدلوا
 و تنارق لا اش هرزوآ رم ی ا ضعب و رابدل,ا تئارق بم

 ے9 یند ءار ضعب ورا دلا تارو معلا ىلع ایم یک ث = یتدزخا

 دا هارو 5 هلبا لاها فان نالوا هد سد لوا نیش تر هد طتوص ہلبا

 أ | توبن فذص* هاف لوزن بس هرزوا یکبدلبا ناب و رکذ رم.یفتلها اذبغ
 ۱ اهاکزاو تا ولصلا لضفا هلع اتش لوسرادخ بب.ح تلاسر تابآ هاو

 ا هعح تلاسر یاوعد یراہانج
 ۱ "۷ تک خزود رادرک دب اک ن

 لاوقاو راکناوید كاسذکد لسرم كسب یک مزہ یخضدنس ہلا بت لاک
 نی نددعاوُق اسدی اب بات تولوا لزا هدنرکدلبا را بصا هدنراهلطاب

 تاالض نیکرشم نیلا لا بر ترضح نالوا نیما لوسر زادنا مت ۲

 ق قت ینا وعد هرزوا برعناساعضو هدناطباو در نب رراگنا كذآ
 طارض لف نیلس ملا نم كنا ىکا نار ةلاو سد 7( هلا تاد ۴( مضر

 || تغل ادتبا هد ور نیما سفت هله> و قیسام ای یدلروہ ) میقتسم

 یرلت رنج سم عسو هن ارق ظافلا یاس ےک وم و بارعا ہدےەیو



$¥ 
 ہے سٹہ حسب

 |ناد) محل نکلر دکعد ناسا دا رص هل. اسد ردو ید ہۂیطا ةنکنرب

 ,ترمضح نالوا تادوج وم هک باق هنن هرکص ندنرک ذ بنا رح لوسرلا

 | تاذلاب دوصقم ن دناوک | کرد وب ینایرد دارم مالسلاو ةالصلا هيلع د
 هعبس تاقبط هوئرادبقم نیضراو تاوع د دع یلق كلا ر دن اسنا نالوا
 هف.طو ر د ردص هکردس واسو لحمو مالسا لح یس یلوا عبط ر دبہحاص

 رد فاغش هکرد قاخ تبح لح یس هللا هقط ردبلف هکر دنایا لع یس هبات
 تبع لم یس هسم اخ ةفط رد داّوف هکرد قحتس ور لح یس هصعبار هّقبط
 ردادی وس هکر د هي د مولع لګ یس هداس هفط رود بلا ذبح کرد قح

 ۱ نالوا قولحم هرزوا هجو ویشا زد د42 هکر دنافص* جت لحیسهءباس هقطو

 هرزوا دا سر یدما رد هدنناج یدب ٹل ندنفرط یس ر كاسنا بلق

 فرح بولوا ۰ دلم بی رو هل ندنفرطیسآر هارو رم بر (ی) فر>

 | ایر كفرح یکاوو بولوا « دلح بیرق کا هر زوااے بد رت ید ( س)
 دح لث هلق ہلا یرافم كعءضو ت دش نیےغلوا یس یرب و یرھج

 : معاچ و الصو تو ر ےک ےب بلق ن دےتغی دل وا دل ادتعا

 كةل ءام نایلوا هات تروصرب هدیدنکهلس هل الص بولوا قافش هحاحر ۳

 | کس نایلوا عبطنم یشرپ یشان ن دن وسق لاک ه دی دنکو یلاع ن داتفر
 | |هدب دنکو عم اح ی الص و تقر نیغلوا لازم هلس هلتف اطا لاک نداراخ

 | كنب دج وم هليا رایبخا و تر دق یب دلوا یهتن هروص و لاکشا جابطنا
 مه دیفم مه یکعارش عفدو رمخ باج هلیا یفرع+ ب واوا یقاخخ هل تافص
 باق لب و هلوادهاش هلبا قح دافتعا ن دنسفن یدنک هنعزاص هکر دقوا لباق
 یبلق كلیاسرم ءابدنا نالوایلف كن اسذا یازجا نالوا ییاعکا یتاصو ےب

 مسا كن ران ضح ادات ا ولصاا لکا هلع ادخ بو ع بانج ن الوا

 ممم ءاح مہ ) ہکیفورح ءاعسا هر زوا یهجو قلواربتعم ید دشم رایماس
 اهلا نیاسح ددع ن الوا شب نوا ز وج وا يد دع كعومحم ورد ( لاد

 ہدضرا هجو نیبغْلوا قلخ ن دی دمح رون نیلس رم ہلج ب ولو یوابسم
 نیلس رمو ءا دنا ناسنالاءازج !نیب و بواوایلد ناسنا كالا هل نم یازحا

 ےس نج ب واو ءازحاو بولوا بلق

 نالوا



 فرح یک (ص)و (ق)و (ن)یروس یضە؛العو لج قح بانج مکه تردلکد
 هفرح یکیایک(هط)و (ج)و (سط سب)یسیض هبویدلبا صیصخت هدحاو

 ید تسطع و هفر> جوا یک آر ا)و(عسط رو (!)ییسضعبو بویلبا صیصخ |
 شب یک(صعیهک قسە ج )یخ دییسبصع! و هفرح ترد یک (صاا) و( رلا)

 نالوا نایغْطاومسا اع بانج ینرس یخد رانو ی دلبا صیصخ هفرح

 هک هسناوا میلست رول یدبع یٹیدر ویب ماهفاو مالعاو ر ولی هناش زع یراب
 دوخا لعفا فرحا مالک ههثراو 4 لفرح شب ند یلظفرحرب ہروکدم*ہروسون

 مد ذوتوب اما هلوا تر اشا هک | هلغلوالصاحندرلنوب یب رع بیکرت بواوامسسا
 مہلک ی دعا ہللاالا هلال رد-هجار ہللا مع ہنب صیصخت هجو هرزوامیسفتو

 ثیدح(س؛ نآرفلابلف) ہرزوا ینیدنلواناس و رکذ امدقم هزم هبف نم
 نُرفلا ءازجا نیب ندنغب دل وا لادتعا لاک ہدےبلق هجم اضتفم نبش
 لیلد رب ی دبا شالوا ال دا ہللا ہلدا ہک ول د یردلوا باق هع رک "هروسو

 مسف هن رخآو هنیلواكضیف هلهلوالاد هنب وکنو عادہا سِ؛ هکردو ید
 ینغیدلوا بلق هصاخ هوس لادنعا ویشا یدبا شلوا نایب امدقم یخیدلوا

 ةتش اکن ہ: و ردبا راسہظاو راعشا یلالد هرزوا موقرم لاو-:ه هرخآو لوا|

 ميلعیادخبیبح بانج دار ہلیا سد ہر زوا: یییدلوا نیو 0 رد هک

 کرد راو ید هغیلد هزڪ٣ ةتکنرب ہد ول یدہا سام رد ملستلاو 5 ولصلا هیلع

 هلع دم فی رش مسا هکردوب هتکن لوا رد ربذخو “بم ن دللج یسرسرب
 ردہکیا ناسقط یدع كعو جج و رد(د م ح م)یس ازجا هک السااو هالصاا

 بولوارناسفط یددع كعوڅ وب رد ( لا م ك) هک ی سازجا كنس هلک لاک
 تادوج وم رقم بانج یجب دلوا قاصعقنرب لاک ندی ددع یرلیماس مسا

 نالوا ن دسنیه ولا هبنرح صاوخ لوا جا بولوا تال اک میج مگس
 كعوج و رد( لامعا م) هک یتانب لدم فی یشمساوبرد یتاذ بوجو لاک
 باق ید یر دلوا یواسم ہلبا یددع بل بولوا یکا زونوازو یددع

 هط رایضب و ردیا تراشا ینغب دلوا یرهیلع تاذ دارم هلبا سو نالوانآرف
 تب لها یوقو رابدید ر زر و هلع هل | یلص مرکا لوسر ۰ام" سد و ۱

 دو هاشم یز هد نقد رارساو ردا با ییخیدلسدسب و ہط لا هوم

)۶( 



4% 
 ت را

 سو "هاڪ هلل | یلص مرکا لوسر بانج یح رد طع ه.ش ره فورج اڑ

 هيف ناف اھربسفتو داحانا اول" # بولیق تراشا هصوصخو یراترمضح

 سابع او رايدر وی اھربسفنو داج ابا لھج ملا الی وف اهلک بیجامال
 بلاط یا تا يلع تلاغلا هللا درسا هکر دی ور ندسانآابر امھنع یضر

 رارولیب یرهنتف قجەلوب ع وفو ند قسد یراترضح ههجو هللا مرک
 لزان قسعج ہکرابدلبارکذ ہدنرارب فیل عو یریشق ماما ##رلپدید یدپا
 د_حلاو ةولصلا لصفا لء تلاسسر روشکیارآری رس باج هدقدلوا

 بوارا رھاظ ل الءو نزحران | هدنرللاکاب لاج بافآ كنیراتمضح
 راو یذقو فسخ نم یاب نب الب تریخآ # هد لوا ل اوس ندنهحو

 یساع لوز داع ةعراتم تاداردرح الا مهفذش خیر و رلای ا مہرشحب

 ندناعطقغمفورح نالواهدعطعنآرد درس ضش ورلیدروہ لاج د ج ورځو

 كنيراماماو هح روهط «درلناو هاب كنب راکلم یاهدنم كتءاو یرب ره

 هقلعتم هننددع تر دعع نالوا هغ)اب هیمالسا تلو دو هشب راددع كن لەفیلخو

 کک ہی عزا را یو ردح رم ود لئ زا ۸ لوح لوا
 هلبارظن هلو نانید ردەکر مم فلار هزمه یفورح عی نالوا هدب رع ناسا

 لئاواناشلا مظع هللا بانج فرح ترد نوا ینصن ردفرح نکس یمرکب
 لوا مسق یدلیا مسقت ریسک مپ وا ییدموقرم فورح بورو رک ذ هدروس

 مو فرح ز وقط هني اد هب اب نداف رعخا مسق فرج زوّەط ؛لدهلاد ندقلا

 بودیا رک ذ یباح ہلبا فلا ندلوا مق ردفرح نوا لد هنیغ ندار هک طسو
 فرح یدی بودیا لر ی واو هلبا اف ندرپخا مےسقو یدلبا لر فرح یدب
 کرت ییرب قحا ندردصو قاح قورح هد_لرا مسفو یدلبا رکذ

 ق2ا ناو هه فو ر> ید هد هرمخا مسقو یک کک E ا یاد ےلابا

 ندرانا یدبا فرح نوا طسو مس.قو ردهم یب دابا رککذ یر

 رک تونل ناز یخ 66 اک دالا هنر رباو که ی رب کد اهتمام
 یک د یی کی یابط هلو ییاص رک د یدا دج کر خش
 شتلوا دصف همکک هکلب ردلکد قافتا خا ص وصخو و یدلبا كر نیغ

 مولعم یرس ها وا ہزحاے و دناعدا و كرد فاش رصاق لوعع ردبیلر رب

 سا

 6# ردلکر زف



۳ 

 6 وکو لوا كضيف: عادی رد بو هنیوکت ہلیا عام (سٍ و) یدہا شلوا

 هغل> ہلا وکن(س)وردلاد هعادبا(ی)ردیرخآتضیف ہللا ناخ ةطساو
 هیلع لوادم هلی (س) یعومح ہلغاوا لاد ہقلخ(م)ودنب وکن(ك)کردلاد

 || (م)و هتمیبط (ح) ردع-9 تعط لام نالوا عقاو ہدقلخ (جو) یدیا شاوا| |
 || تطاسو ہدنی لرم هلبایدوجو کی بطلاع (قسعج)ویدیالاد هقلخ |

 | که اکشیا تبسن هنب وکت قلخو تبسن ہرا قلخ هک ردحسق هنلوادم كةلخ
 نالوا لسم یتسداک كلاوع ہلغلوب لوصو هنب وکتو ذوخ ام ندرما قاخ
 یداروہ(قسع ج) ندےنغیدناوا دا رص لیصفتوپ رولوا ماع یلک عادبا

 | نیوکتو قلخو دارم اریز یدہا یفاکك بد( ق ج )ەسلروی دارم لاجارکا
 | | 4.(ق)بواوا یوطن هدننح عاديا ہدقدنآوا تبسن 4 یلاعت یراب یعومح
 ہدنم وک هلبا سن قاخ( سط )ویدا شالب هدقیاس یتیدلوا هيلع لولدم

 ۱۱ ه:هومگ ی وکن ر هفلخ (س)وەیالوھ(ط)ار زرد مق هی یالویه مع عقاو

 || عقاو هد: قلخ هلبا نب وکن نالوا ہلیا یتیسن قلخ(عسط)وردیا تاالد

 || یعومح هکر دیسقءرا مع یا نی وکن ملاع(ن)ورد مسق هی یالویه ملاع
 قلاشح كفورح ہرزوا هوجو ناسفاوارکذ وشااذھ يع رد (لرو(ء))

 | هک هیچا نال ناربا كاظو ےھوت هدقدلوا مولعم یسین اعم قاق دو یسین ا
 || بانج ارپ ز هلوا هدناکمامدع تلالد هب یربغ ندناروک ذمو نوا فورج

 0 هدحاو یسبااع دارع ند طس رش مالک نم رلترضح هب [شرع مالع مع

 ! هکءادام ه:فالخ كسي دلءا مو ندنادحار ره هک ردیطد رم

 ا لوا نکن ردبدارع كبااعت یراب ها تداهش کو لععو عرش

 ۲ ردقوب یراصحا كنسبلاع داره هدنسرلک كب اموهفم لا ترس هبهنسک
 ۲ ردقو تباه هتنابنارضو تاغ هنا اک كا هک ناس فو ما

 : نالوا ص 4 ایلاع قاوذا با راو هیالواو اسیبنا قورح صاوخ عار زا

 : كءماحو رفجع نالو صوص# هنهب راغم اشو هوب تب لھاردندمواع

 َ ے رصذو رک و فب رش دیس هدةفاوم ج رمش ردوو رج ع یساسورادم

 ند راءود_عمو ندرل دوجوم ارز ردقو رح یعارلباوا ماع عیج هکر دیا

 || هبلوا هرهاظ یت ایغکو لاوحا هلا فو رح هکر دقو مودعمرب و دوجومرب



 ا

 ندتسنەنعببظ نالوا ذوخ ا«نسنفاضایعب نالوا تاذ یب ی اعت یراب ینعم ||
 ردلصاح ندب رض مع ہد (د)یی(ہ) هکرولوا هسیلعلولدم هلیا (ك)ہکردلصاح [
 (م)و(ل)بیترت هلرس ه طساو ھا قاخ ەد سج كقلخ تب سن ہلا نا ترس نوا [

 تسذو رولوا هاء لولدم هل !(ع) فرح یعو چ یدیا هلع لولدء هلا

 لبا () و(م)بیترت لح ہلیس هط ساو ن و کت ینعی نوک :تبسن هلبا قخ
 هک رط یبا هلدوحوو ر ولوا هيلع لولدم ہلیا(س)یوجحت یدپا هيلع لوادم ۱

 یعجج كنرسن یکیاوب یدیا ہیلع ل وادم هلیا (ك)و (ل) ردن وکت لیا یا |
 لوادم هلبا 1م ل هکیراتیسن نی وکت قلخ یماو رد هلع لوادم ہللا نا[

 نالوا هيلع لولدم هلا (ی)فرخو رد ەیلع لولدم ہایا(ص)یمع و یدیا هيلع ۱

 لب (ق)هلبا را تعا یجاردناو اوطنا ك هل جو ہداتحم یتعمزمگیدید عاد |
 بولوا لضاح ید ندنهج كن(ی)هلبا(ص)ف اف فرحو و رد هیلع لولدم
 كن هلجج ہن اشزع یراب هکه لبا رابتعا عاجراو در هب یلاعت یراب یب هلج وب وا
 لکت ب اغو لک لعاف ینعد هک هلی یسلوا یرخآو یلواو یساهتءو ندیم ۱
 ده بلع لوادم ہلیا(ر)ن الوا نعض كل ولدم كنف رح (ق)ندنهح یتیدلوا ||

 هکژ راؤ هسیداوا نهذ فل دا درارف روک ذم ھو یدعا سی دولواا |
 رد مسق هبهناش لج یراب نالوایحاصقاخء رھا عد نالوا لولدم ہلا( ما) |۴

 ہی یلاعت یراب یحاص قلخو رها الو ایٹ اغادہءو یل افأدبم رخآول وا(رلاو)ا |

 ردمسق هبیاعت یراب نالوا لک یشنمو یحاص یتلخو ضنها(صاا) و رد مسا |

 عادبالمانش ہلقع(ق) وردعس3 هن وکو قاخ هرهانالواءلکتنانع ص)و | |
 هتسف نالوا نوعا( صعیهک) وردسق هعادبا لةش یب ہل هلبس هطساو |[

 افاضع رد ی اے ہت ی راب هکر دتیسن هلوا ادم ی وکد ملاع تیس لوارد متفا
 بسن یی اعت یراب كني وکت ماعو یدیا هيلع لولدم ہللا(ہ) ہدقدلوا ذوحأم ||

 تفاضا لبا عادا هطساو قاخ هدعب ی دبا هلع لولدم هلبا(ی)هکرد عادہا

 یدیا هیلع لولدم هل (ع) یع وهج رماو قاخوب رواوا ما هلبا یوو تبسنو |
 یدیا ہیلع لولدم هژرا(ص)هلذلوب ع وو ہلیس هطساو ماو قا نت وک هدم)

 رد مس هر یت الویھ لاعنالوا صةنسم ند یلاعت یراب ڈوذا افاض٭ (هط)و

 لصاح(ه)ندنهج (و) ہلرا(ا)ہکر دلا د هب هم "ازرع یراب(٦)و لاد هالو ره( ط )ارب ز
TRAIN REET EEEی  EGE 
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{1 
 ذوخأا ہدنلالدوب تولوا حورطم رانلوا هيلع لوادم هللا فرح کاو ردیآ

 ا لکشهرب و رد (هی) نالوالصاح ہسنلوا برض هد («ج)الثنلوا زبتعمو

 || لوادهالفتسم كنبرب ره بولوا ہلش می هو قی (۰) ی (ی) کر دتروصو |
 | .دنناذ دحو ردلکد دوصخم هسیاوا رونلوا مهوت یراتالد هلولدم لوا هلغلوا |

 || یسلج هلغلوا ءابنشاوب هدنعانجا كفرح یا ره نالوا یسهصاخ تاالدا
 || كفرح یا ندا تاالد هدنرم یکیاو زلوا ربع ہدنآالد بولوا ح ورظء

 اا نالوا هد كام هکر دا تاالد هب رب فرح نالوا لّصاح ند_نعاقحا
 ہا! فلاالثم رولوا لولدم ندنهج یتیدنلوا ذخا هلیسهطسا و هدحاو ها

 ۱ بولوا لصاح(ز)ندنمج كل دهلیا مج (و)ندن.ججلا دهلی (0)ندنمچب كاد

 هد دلوا ر ره تب ول نالوا رو دم ول یدعا ردیا تاالد هر ہن

 : هست هليا( حجب )هلع هلا( ب )ەى اعت یراب هل ۱(۱)هکدلوا قدالهرورمضلا قد رطب ۱

 روک ذم فورح قالد ها «ءو كفورح و و هناوآتاالد ہتحینط هر ا(د) ۱

 || یراب ہلا ۰ هرکصندنو ردهدلاح ینیدملوا ذخا هلبا تفاضا بولوا تاوذ |

 | | ەن رپرب تلالدوت زوناوا تاالد هتعسط را (ح) ہسذن دبا (ز)ہل غیب ا(ور) هب یلاعت
 یدنلوارپ وصت ہدقباس مک هیردقلالد كفرح نالوا لصاح بوناوا تیس |

 || یدلاق یاب مکن نو ے2ا تاالد هیالویه ماعو هیالوبه فو نا نیب ید (ط)
 ماعداحا هر ٥ دنفرح(ط)یدماردقو یدوجو هلا تیس 0 كالويھو

 || ن نیکیدید عادبا مزب هلاح ییبدنلوا ذخا تسنو تفاضا كدلک یدلوا
 | ۰د(ب) ین (هابلوا هک رد هیاع لوادمهلر (ی)ر دلضاح ند تن هلع یف یادت یراب
 ار زرداکد حت بسن ہسفن ییغعاب یب یلاعت یراب یدما ردلصاح ندب رض

 "|یددع یجەناوا تاالد ہلیا فرح ہدنلوا تبسن هش تلةعو كنيلاعت یزاب
 0 برضهد(ج )ندا تلالد ہسفن (۰) دیا تاالد یلاعت یرابکر دو یهجوزدفوب
 مهو« الخو تروصو لکش نالوایلاث كلوب و و رواوا لصاح() هسناوا

 ذوخ  افاضع ی لات یراب ن زمکیدیدرعاو یدیا شلوا حورطم ہول
 ندب رض هد( ديب )٥( هکیدلوا هيلع لوادم هلا (لزر دا صاح ند: هلة نالوا

 ندتسڏ هتعسط نالواذ وج ًامافا ضءی یاد یراب نعم نر ا ردا صاح

 زمکیدب نوکر ردلصاح نادبرض٭دا حا )رک رد ہیلع لولد هاب ا(م)ر دل صاح
 ےک ج



AXهک  

 |مسج رد ٰیرصع ئر یرا یرب ردعسعنم مسد ییا یت ےل ؤا رد یامسج
 ہدافتم ترو ص یکیاو هر هرباغتم لاوحاو همان لاکشا یس٭صاخ لی امن

 رولوا هوقلاب یرخآ هسرولوا لعفلاب یسیغنق ردّویهت هنعاسفنا كنهدام هدي

 ندیدنکو رابتعا هدهل تم > یقاذ یدنکنو ا یر ره ندهرو دم یاووو

 تکرش كرابات هلجو ردراو را تعا ید ہلیا تفاضا هالوا سلات تاک

 لاجا هحورب هرزوا ینیدناوارک ذ امدقم رد عادا تتسن یتیسذ هلوا ہلبیسح

 رکدافنآ هکردوب جوت كو هرزوایهجو لیصفتاما ردەأ وب ماق. حض وت

 تامدبم عدم لوا ردراو بنا رض نوا تادوج وم هکنوح هک هرزوا ینیدنلوا

 | ردتعیبط مع عبار سةن ماع تان لہ5 ملاع یا ردقح دوجو نالوا لک یشنمو
 رلثلان هلبا لواینا هرکص ندنار دص ع هلقعهکر دعا دنا تاسف یتیسذ هلوا رایان

 اعم سفت ہلا لقع هدنا بولوا یا تیس تیسف هساوا عاق اطسوتم ہد
 تادوحوم هکر دل تاسف قبس هلوا كا زدتعومط اع هک بار رولوا جردن

 بولوا داسوو نوک م اع كلاع نی وکنردماع هزار یخ و رد ضا هب هیعبط

 نی ردصت ههدسأو تاک ندهنعتط تادوحوم نوا الدو تارعغد

 صا هلک تبسذ تقو لوا هسلوا مسفنم هبهیناعسحو ہی هناحور تادوجوم
 صا سد رولوا نو 2ا ہ اش لح قح ءا دم بانج نالوا صع ہرودنکق لخو

 مولعم هج هلپ و تاححضوتوب ردیا قلعتہرہذع یذ عرج قاخهک اردایذعیج
 تاالد هرزواراتعمو هلا ورح تاوذ تقو هل هکر دکر ک كبلب ىدا هسب ہلوا

 كذويمح هرزوا بیروت ردینر زوھدجبا # ہک دق بار هسروتلوا دا ص

 ردیا تلالدهیهعبار عبار هبهثلاث ثلا هیات ینا ہی یلوا ندبنارص لوا 'ینعم

 كيهدیا تلالد هلیا تفاضا تهح ندیا تلالد هبیناءءو ندنتیح یاذو

 فرح نالوا لوا ند تح تا ذ هدکبلنا تلالد هبیناعهوب ورواوامدقم هش رزوا

 لصاح ندتسن هنن رب رب یباذعم یکیاو رولوا مدقم ندنالوا هلته ج تفابضا

 نالوا لصاح ندتس هش رب ی رپ ددسع فرح یبا ینا نعم نالوا

 فرحددع هر نالوا لصاح ند یب رض ددعو رولرا ہیلع لولدم ہللا فرح

 الثم رواوا لقتسم ہدتلالدوب دحاو فرح لوا بواوا هءاعلولدم هللا دحاو

 تلالد القتسهعادبا یازعم بولو! لصاح(ئ)ہدکدتبا برض؛ذ (ب))یب +

 ٭ رد #



 فقر

 ہد ار ار دره ود وا تباک ہرراذ مم ر ونلوا والت ها رد اسل ردقول رمع

 رابدید هد ه_سذا خر ام طظم> و تاکو تارق 4ج رکا اس وا ائ

 روص ییفیفح تكفرحره هکزربدزب هدق داوا دقق هيلن وہ تامدقمو یدعا]

 دعهاره ند هیهآ | ءایساو بولوا ترابع ند دہ ھا ءاعم“ا ید بولوا هیلع

 صاخ مسار ند هه اا درفرب ره نے ادوجوم هسا داوا ره طعرب

 یر كن [تفیقحوآهک یدلوار هظم هب هیفرح تق ةحر عقاو ہدنتح یس ہی رت

 هلن ن ره ظف قال ر اد وح ود یک ت ادرج بولو | یلقو ید قئیقحو یورو

 ءا سا رهام تادرح ارز یدلوا شءالوا ءلراشم رخآ یر, هک آ
 نم ی تا ھا ظم هیامسا لب اق دیک ار د هیهم زت

 تادرح مجاز رد رھطم 4 افصو ارم | عنج ج تا تا

 عج 9 3ر طف اسم راس * هم هد اووا فن اکو فن ا طاو تا دامو

 ا ناسا ندتفیدلوا هلی و ہدیح زوما كلاوع هر نامه ردےڈٹلوا

 تفوح نس و وناوادیعا رک اع هل .س یس هطاحا تعهسو کلب رعص

 ہدآ یاکحاو راب آ ہلرا نب روھظ بولوار چ طم ہن افصو ءا عیج ہہ اتا

 و رغل ی ہرکو ہرغص تامولعم یا ده ندلاع عج نوڪعيدلوا هرهاط

 یتسن هیهیواعم بک كم یک تارق مد دس هلاع كنا گردو ردپا اصحا

 سار ردشلر وہ نیم با نا سبانالو بطرالو # هک ردنک

 نالوا عقاو هدیرلندب ہ٭طدم قفورحوا هکرلبارپ رقت مالمو بد ر8 هناروک ذمو

 تادوجوم افیقح هکر دول یابب ردراو تراشا ہدوجو با رح هدندنآ ره باتو
 "یشنمو تاعدیم عدم هکردالعو لج قح دوحو یر الوارد ەلیا باا رح

 نالوا هکاخ دا هالب ید واردافع مع یکیدلیا عادیاو قاخ ادتا ردلک

 رد سماع یکردلما داشاو قلخ هرکصندنا ردلعُس ینغوج ندنادوجوم
 تاود هلبا امة سد الم هکلب بویاوا هدراعء ید اوم هلا اک تقرافم دوا

 ردتعیبط ملاع یکیدلیا قا دخ هرکصدنا ردلقشم یب هریثک هل ندنالوقعم
 یاوق نالوا هی راس هدماسحا هدلاح یتیدلوا سالم هی دام امامت هداوا

 قلح ےہ کبص ندنا ردکنا تام سو تاکر <= هدعاییحا رداع اغ یکردلبا ۽



 قطر
 [ ی سست اسم زا اف "حجت ی خش هوس ساک تا تا شت قح شام یا وفا

 همح دوهش هنغددلوا رهاط ندنراحا ورا هلیسهطساو یراتروص هدقدناوا

 رک ذ افن آ ندنغیدلوا هل وب راهرو تداهشایاواو ابنا ہلا هفقح ب رو
 ہددج۔ کر یکیدلبا تُث دارو ك ەوف ر صقت ات ا ناشوا

 قطن هلبا فرح لواەکردراو یو ررپ كفر>رهو ردراو فرح چوا زووا
 یس هح ولو قا ید امام نودیا ااو تابنایتروص كيش ناساوا

 هلکعا عیفر تمه یاهم ین آ اعنا قلعت كتم مب ات ہنبداقتعاو لو

 بواب ر وب نيدو ةعضب هدروک ذم فی رش ثیدح یدعیا رولوا ریزپ مت
 اچ وا زوتوا نالوا ہددج بیکرت هل فلوا زوقط یرخآ چ وا یلوا كعضب
 البم لصاو سد یداوا تراشا هکلم چ وا زوتوا نالوا یرلحور كفرح
 كفو رح نالوا هدر وس ضعب لئاوا هکر دلکد نخ ه الوا بیراو بېل ءاثب

 ظوح ند ملو ف رو رفت یف دع رک هر وس لوا یراهبن احور تیصاخ

 لب و ماقم صوت هرز وا یهجو لاچا هلوا ررقم هکلب نکمم یلخد ہدکلبا

 ر وص ن و2ا اعد بحاو فو رح قبافح هدنن اذ دح هکر دیحاو لب

 هکشا هجو هردو ٣ دوخاب هفت بطاخح ینو رح قداشح لوا اما رد هبلک

 قیفصو فشک باصصا ر واوا زاتع ندلع هلی رابتعا قلعت هيهلا "دارا

 دعرافم ار هدب فص تردقو ۴ اک کپ 1 عداش هدراندایع

 كردو و هدیره هک ر دقول لشو ہیک روح تقہصرب HE ندهببغ 7۷ د ون

 هدارا یر و : كردو ارز ردراو يخدم ہدلآ ید كب هدارا ها هل وا یلخدم

 ی دعا زرونلوا یک ذ ہدارا هنر تردق ندےنغیدلوا هل و رد هر زوا یو

 مسج کیا س: یدلواهدنسهل زی« هعرا ءمهداراو نیعرافت ۰ نم ترو

 هدشس تردقو ۴ یکینبدلوا هطاار هبضتعم یروص ثودح هعراقم هد نا

 صن # لز قلاب و ہانآزا قحابو ٭پ ی دعا یدلوا هطبار د ناز

 رهاظم ندناذوعس ءاع“هیلع روص هکیدلبا اضتقا هیهلآ ت چر هلبمکح یھب رک
 هرز وآ بلقو یصب و عم“ هدهلوا لازمہ هرانا رد یتا ساو یناکو یتوص ہک ثلث
 نویقح ہل . ہللا ر وهظو تال رنو ه دن ودح س ؛ الم هاب و هل وا رغاط

 نعانا) م هت هلوا ظوفح ندیدآن یمانداو یالوبھ یساجرا ی دن خرس نگ

 |ذماع ا سس ردپا یو ا 1 نج سس را و ک لا(: ر
3 ۱ 



 کی
 نیغلوا هر طسوتم عش هلا قاح یب رح نب اس بودہآ تراکشا 4 .a2 طا ۰

 ہک آ ہل غوا جر نیس یبرخم خد كن اب و ردنراشا ه هبلادتعآ ثب وس
 (نیس)هدنشد هاد عاب وس فو رج از دعا رلیدید ردنراشا بنا رح فرق

 ید هدنب كرظآرد (ن) و (ی) 5ك یاس رد (س) نالوایساع-هک یر ز

 ا ا نالوا ین اندی اش شل ید كنس(“ ار ز ی دلوا صاح ہلا یواسآ

 ردےلق قو رطا ءازجا نیب مو ص فرجو ریما یددع ید كو

 N ی هل ید تو ندنفیدلوا هیلادتعاتبوس ہدہلق یکی دلنید
 فورزا ءاز انی یئان ندهیلادتعا تااح لوا هلفلوا تارا ایم ددملاهج نم
 تاولصاا ل ضا هلع لسر رح بانج دارم ہلا سد ٭ اده یدلوا باق

 ینطاب و یراظ تعاقتساو قیفح لادتعا الع اداقتعا اعلخ ہک دیر ات وم

 12 ۔ سدق یو و ندلاردص و محو و 9۴ ر دص ہار ه اع تاذا

 نالوا ندنراترضح عفار تا هعاقر ۶# هکردیرلن احور دار هلیا فو رح وا

 روس هلع ت اکر ورس ن وکر هکر دوب e د كتِاو ر

 عفر ندعو کر نیرلفی رش سآر كرابم هلبا تداعس هلدردیا ۃولص ءادا
 ادج دج اکل اس ر ود هدرا اروراب درود هدج نل هللا عم“ هدنراقدروی

 لاوس ود یدیا 2 کند ملک عارفلاد_ هل یدید هيد انس ارثک

 اکلم نیو ةعض؛ تار 7 ۴# یدیدمدیآ نب ه: کن دی!تءارق هدرلف درو

 ۳ کو رپ هک وا مولعم یدییاسپ ریدر وب الوا بنکی رہیا نورد

 نکل ردراو هتبلا ح ور نوچکنآ الا زاوا ١مان تروصرپ و وص هکردتا
 حور هحور لوا هددهاکرواوا یف نی رازآ كچور لوا هلیا تنسف هسان را ۱

 ندول ر واوا رهاظ یرانآ هل ذلوا دپ وم بودنا دادما لا ص۲

 الا زلوا یعفر ےلرلنا ردضارعا لاوقاو لاعا روص عنج هکردلوا مولعم

 ید تاد وم ر ولوا ہەفلرم هلراضرع نالوا نراقمو بحاصم هرابدنک
 لب راتافلتمكنب را: ہنالوا هعپات هنی رامولعو كنب راتين هلبالاع حاورا یکرلنا

 یدعا ر واوا د و« هل نع اپ طم ہے داش:عا ہا یراق هلوا رکراکو

 نورا بیک و نان ی کار قب نوا ن تالکو فورح|
 تا 0 هدود نوا al کوا صا هدن دنذدیح ی جت اوا < ذأ

e 
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 ۳ راشءا وا ردبا راهطاو رابخا قآ هک رش لوڈ قحایا ردعَف یار نم #

 هرصاق لوقع بویلوا ند اکو فو رح سنج ناشلا مظع نادبیغ تانح

 بورویپ هلاکم ہلیاتلاح قج هلوا هزجاع ءلازدا موهف بویانکناعذاو کرد
 رایضءبامارل, دادا عرو هدا وات وید ید روج ( یچواام هدبعیلا جواف)

 بولوا لیوأت ناسعیا ردرد انش « دناب یف هموقم تاعط2 فورح
 هروک ذ:فو رح , دید ہویلطت الف ہللارس كن راترضح یعش ہکراب دید[

 لذاوبرف لوشورولس ہللا قا ینعیردرس یغیدلق صاخ هل! گٰیح بانج

 رد ه٤ مح تنوتس ندرت ودنک لا هل لز | هک نیتکهار ءاي نالوا برد ہلا

 هظ وهلم فو رخ یخد رایضب رابدید روا ہلا هلن | ھکلب ہلا هللا ران 0

 ترکی دعارلیدید رد دوصقم یس دیسک اروس ضعب دوخاب یدیدعد كاع |

 رد هروس حاتفا ہلا فاطر ن دفورح طاب یدصق هع“ لرکو دیدعتز |
 یرام الک ی دنک مرک نآرق نالوا وال وشا هرا_:اواعزاندو ضراعم هتکنا|

 بو وإ لزان ندالعولح اريك باز > رکا نکا ن ددورح یب دلوا موظنم ح

 هک | هک ی دلا هدف قاوا یو اسم ه٤ و ار3 هساوارداص ندرشب :

 ھے 7 هند راداسف « رک كرلضراعمو هد یدر | یر زولوا ز>اع ندمظل بر 5

 نوسلوا عور ANS زاگانبلد را عع“ عرق ءاد_تادوخان نوک ب ولو :

 نالوا یر تس نل :صاوخ و كنءاوع تنم ڪو برع ین ا دن و2ا ۱

 هات رکار دره اظیودیا ندهرهابت ارم“ ظعا قطنالوا ہلا فورح سق |
 هراناوا یما نو دنا مه یب اک اندا تباک و تئارق ینا قا هسنلوا ظغلت |
 اصوصخ ید ر وارا قویعلا طانع نم دباو قول الاصیب نم زعا مهش :

 ید و رسرب یر ےک ر | بب رغ ت واس او بر طب و

 زودطیعرک لود لع ردزوّدط ییرک,زکل اب ءا قورح ددع هک هوا(

 ردشلر وب تراشا هقو ارح ددد و بو وا داربا هدنا وا هع رک " هروس

 ندهاکرب یر رهو ردراشا 4 اک ہمود رص فو نہ یجدرلرضءب و رابدید

 لها س# ردنراشا هفانیم مو اب نالوا هد سب 8 رد شلوار اصتقا

 ی ابابخ نا کک ہدنسا:ےش راندیدردنراشا هرس هدنس یراب هلبا قاوشا

 | هقیفد "ین اعم ید ہلعرا تعا یب زا كن هظوفلم قو رح رل وا فراعم

 3 ,ھی ۵دی طا 2
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 تاولصلا لک | هيلع تاساکرورسید یر ندراعش تمکحرانانالوا دراو
 نآرغلا ۃءارق هلبتک سد ةروسارق نم # هرزوا یٹتیدلوا یو رح ندنرانرضجح

 ندراس) ی لفعم ید یر ندهرو رم را اردیفی سس ثبدح تأ سم سم

 باهولا لعلا هلل | ت اولص هيلع ب الاسر بانج هکردب و رہ هنع یضرا
 هد > لوا هکر دون قاب رابدروپ انوملیع سا ہروساورفا %3 یراترضح

 لے ةيلكب قح ا نیغلوا هطقاس ندنکرح اضعاو یصاقو فیض ناسا
 كلوا نارو یاو ید روک ذم "هروس تولوا ل.عمو هجوم هژار دحاو

 هکر دقماوا تئارق نو 2ا بلف نوق ړ ازت یاعدنسا اضحم هل یس هنطاب ت سنا

 || لوا یوقو هجوتم بلق .دنفیدصت كنہدح نید لوصا هلبا هروب زہ تب وقت ا

 || ههقاو ہدنلئاوا هع رک » روس ضعب ندنآرف تاھباشذم هک هلوا مولحم اذیض

 | | فور> لپ وأب بودیا ع روت رلیضمب هدنلیوآت كن عطةم فور> نالوا
 | رابدید ردمارح ملکت هدنازلن هنسک یربغ ندهناشلج یراپ بانج ییهموق رها[

 رزس ینا رد هللارس هدقدنلوا لاولس ید ندنراتر طح یءش صوصخوا

 ۱ | ید ندنیعجا ماع یه هللا نآ وضر نیدشا ر ءافلخ یدید كلا بلط

 باطلا نب ر هکرد روک ذم هدهد انن باک ردراوراتباور بب رو هکحو

 هد هروک دم فورح لب وات رکا هدقدنلوا لاوٹس ندنوب هنع یلاعت هلل |یضر
 || هسبا تزعو ءژالآ تلج تزعبر بانج مرواوا شلوا فلکتم شا ملکت
 || امار دروب وید یدابا رها هلیا کېد نیفلکتلانم اناامو ۶# هنر بربح

 | لالول ۂدربارہس هاشذهش بانج هکرداوتنم ندەلل امھجر نیفراع ضب

 || هکردراو تن قیفح نوعا یرلترضح یاللاو رمشبلا ددع هل تاولص هیلع

 | تأشذرابدروس هلاکم هلراودنک هعما رع یراب بانج ہیر اہتعا یت اٹنرب ره
 | ردیا حاصفا ینیرش لوق لا یو مکلش رشبانا االف # نب راهب رم

 | :ًاشنو هب لایدروس دحا هلل اوهلف # هلباهک رم تالک هاب راے تعا اشف ود
 ۱ ین ردزع تدا مک 5 ORY نالوا ندنراف رش ثردح ین را ہیکلم

 || لجقح هل رابتعا أو ردبا انباو حاصفا یی یشلوق نيفسب و ینچ٭طٍف

 : رلزوب و جو هطو سد # یدروب هل اکم هلی "درع م قور> یراترضحالعوا

 || نالوا ندنزاغ رش ثبدےح هکهلبراشعا یرادبتوهال ان و ہلبا یرالاژما



 فلک

 مرکم لوسر یدمارد ررقمو ر وک ذم هدنا هرزوا هجو ابا هسیاوا ردفارتعا |
 ؟ہروس ول یرلفدروس شد نآرعلا باق كثيرر > سو ه.اع هلل |یلص

 مولعو ەےەطاق نیھارب و هعطاس تابآہلبا یم ر صو یمظن رصق هع رکا

 تاراشا ہو هرهاظ قلاب رجاوزو ہقیقز زم "ین اعم و ہقیقد هنونکم
 لب ولکدن لع نمومرب هکر دلسو هر و ید یب ہزەح دة اوفرتاسو هرهابا[

 باتفاو هرطق ن دنارکب رک قا هسلدا لم اتو رب دن هما تقاط و ده >| |
 هک هوا مولعه ی دما ددنو|ینیدلوا لانو لضاو هن رادقم هرذ ندناشخر

 دیس اصوصخ یراءالک كننارضح مالسلاو ةولصلا مهرلع مارکہ ارا

 ك::راترضح تايعا تاو تاولصلا زا ہبلع تادوجو٭ رم مو تا

 لوا ردلعْو یواح قیاقد زومرو قیاعح تاراشا یراماحا تمکح مالک ۱

 موسر تارودک ینک ارداو لقع نی الا زا ےھف یتاکربلا هلبلج تاراشاوزومرا |

 ار زردبا مود ندا ارم و ره طم ندنالاهج سندو افضمواو اب نداداعوا[

 مکح قج هیلوا تادلحم رازه شیامگ ییباف هدرارباادیس رابررد مالک یط |
 یداردراکشا هرذلوا مولع رارمناراونا رهظم ینیدلوا خردنم ماکلا عماوج ۱

 ءازجا باق هکردو یر ندزومر نالوا هدفی رش ثیدح سد نارفلا یا

 راونا هی ارجا راسردصت هک ا لادتعا لاک و ازحا نیب ردورحرب ندندیا |
 هل تط اسو كنآرداق هک ورح نالوا ه.هیقح تدحو لطلوا یسەعشا كیدحو | |

 أ | هجو ما بلق یدما سد رددعتسم ہلققحت كنود وجو تالا راسو سکعنم|[
 لکا هرز وا قلوا للاب لعنلا قبطو ثرابع ندانعم بسانت تروص هرزوا ||
 یروکذ م یاذعم راش تغالب رعاش کت ردرهظم هتباطم هرهاظ هلهجو| |

 اهذاک *# رهالالکاشتف اهباشنف # را تودو ج اجلا قد #ودیا راهظا|

 كنيعخ مالک هک رک نآرق یدعاربد # ر چالو ح دقهناکو # حدقالو رهن ||

 تاراشا ناسل هدننس انجا لواو ردراو یسازحا جد كناردنرارع ندنز وج | |

 ہہوا ردصتخم هیهیلادتعا تر وس نالوا نطاب و رهاظ تشاطم نیس دا[

 تالاک نالوا یرضشفم كنب رخآو نیلواو مام هلکنا نیضراو تاوعسهک تب ؤس ||
 م واع قذاقد تم ابا یییدلوا زم هرز وا عز آ ییکح تاداعرو هلع ق

 هلو هر وک ۷ هر وس و ردلکد یئ ہن اھگا 4.9 رح ڑزوەر قااعحو

 ۱ # دواو و
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نا ٭٭ یدمآس ءیدناوارکت فلا هدعطر
 : تیدجح ههروص یل مدآ وا ۃاح ہللا 

 ناوک او هلا باو ؟ ۱ لاعفاو ہللا لوا تاعصو هلا تا اوص ناد ہداش می جا ۱

 ناو ۲ ںج هک 4ں هنس< لوش ادهاو ردراو یاد ها دل, وا بوجک هلا ران 1

 ۱ لاعفا بج کا ہک تو وشورابا لکوت هتک لوا هيلدا یل حت ی اعفا هلیءافترا
 ۱ کا هکهنسک لوشو رولوا لاسو یار هات لا هانا لګ نامص هل.ءامسرا

 | لس لبا تدحولاینانف هنسک لوا هیلبا ىلج تاذ ہللا یناشکنا نافص سا ا
 ٢ر ھو لعاف ینلعفرھ بولوا ق يا طم دحو ھہدل ۳3 یخیدلوا س لم 4 هد رش

 ا ناقص :دیحوت لاعوا دیحو هرز وا هجوو یدما سا ر واوا یراق یشارق رو

 ا ہحواون و ردم دم هر زوا تاک دیحو یم ناعصدرحول و ردمدقم ہرزوا

 ۲ توليف تراشا ہدنز هده» هاو ۃواصاا لشمفا هیلع تلاسر باش
 ۱/3 كنم كي ذوعاو كط“ نم لاسضرب ذوعاو كب اع نەكوفعب ذوعا #

 ٠ رد هلا اف ا ہااَتو هلا ٹا فی ابو هلا لاعدا لوا " هداعتسا هکر درلشه روس

 ||یدصق-یدلفاب 8 هللا جر سن مانا 8 ۃولصلاو او ءل ا بخل
 || قی دصنربرب یرب رقت ہلا بلق بویلبا ٭ قبقحم ناسل هریسسفت

 أ * س قع هیعاسم هللارکش # نیما نکر ه بودیا نداطخو نایسنووهس

 زوءط یرکب روږدو تبا چ وا ناگ هغي یش هر و س) "هروس

 ۲ هرز وا قلوا ع وذ رح ثتددح هنر | هجر یه ماما ردفرح كم چ واو هک

 || یراترمضح تابصلاو تاولصلا لذا هيلع هل | لوسر هكر دشا حب رگ

 : لصوم لریش و موگ هو رب ۳" رادرمح هرات دا تفارف یورو اپ "هر وسول

 | ءهداد ن د ےنغیدنلف نایاب و تارضم هقاک عفد ند یراقو * ندنعب دلوا

 : ودر وارا ییا هاو ندےنغیدلبا اصوو قاعسا ف یراق تاجاح عیجو

 ۱ هم! لش مک | لوسر هکردب ورم ندهنع هللا ضر سنا # هلجزا 7
 ید زرد را پرو رس ت رها تلقوا. 9 یب لکان # یرات ہضح سو هلت

 هل ادم 07 هجر دق رش سی ید لیطع نرفردراوى ا كشر

 هرشلو ۵ میرم یس كاعا یی داوا ف ۳۳ تلف هرو کک ذم ۶ هروس هکیدید 1



 ندنساب كن هلم تادوجوم هکء انب اک وشرلب دلبا تراشا هر زوا هجو ید
 یا فرح نالوا هع وض وم هباسازا یزاب تاذاب فرح ارب ز ی دلبا رومظ

 قحو رد ها رقم هسدا لفع ردفرح یعدیا تاالد ہلَفع بودیا لو

 ن دن اق ول مرکمو یل کوس ن دنساکب بودبا باطخ ہلےةعالعو لج
 یدیاردشهروب رد هلکتس باهعو باناو اطعاو دخا مدعا قاخ هن ذر

 رد ز ؛بعط نوا در وتجم قو رح کپ نوا هظوفاط قو رح هد هل“!

 ہےظوفام سی ر ولوا کیا رک, فورح هساوا ہلصفنم ہل! نالکناخق

 ددع لا ارب زر دن ر اشا هلاع ك نکس نوا فرح نکس نوا نالوا
 نیلوا ددع هر لا ین هدنف ود كراو ر داعش یدا رعا بنر قاب ر دان

 روناو هدددعره ید: اما رمو ددعره هدیدنک ین زدیصا كارم

 توکلم  عو تو ربح لاعرالاع لوار ووا ره بز لکا غاوع تام ھما

 یعو حب کرد هسشد دیلاومو دعا را رصاس مو عبس تاوع“و یس کو شروو

 ردراشا یسهطوفلم قو رح نکن نوا لب وا نآ اک ہرانو زد زک نول

 ہلیا یتا ذا لاع هلاوع نالوا رک ذون یس ٭ وتکم قورح نالواز و نوا,
 ام هدن او لاع هج رگ طظوارا جر نوا نرخ هجردعلوا ردنراشا ہلب

 ی رصح دوجوو یتعماج یب هلجو ییفرش ئی هد هسا لخاد ن 7

 ردن اهرب ھم و ردراو سڏ و1 نوع 72 بواوار ا ماع هل ر را تعا

SEN.1 دوام کی هم ! قورح ردسک مالے ا هلع نما لیربح ۰ دم  

 ہی وتکمریغ هد ہل“! داک ردنازوک دعوت ییددلوا ترا شا یسهب وتکمو
 یزکب نالوا رها ظ «دقدلوا صفن فورح هک هج هل تاشلا نال وا

 تالالجم ظل یر و فا نالوادرکصندنساب هل یرب هکر دست تافرح یبا

 تافصو تاذ رد فا! نالوا و ید یر فلا نالوا و اف مال

 نالوا دحاو ماع ق قے لا دنعو 2 1 مک وع لیصع دنع هل راشعا لاسەفاو

 رو رر نم دل ا ا 3 تاغلاو ردنراشا ه : نخ یھا مل 1ع

 نحر نوڪ داو تک یوٰا لاعو ردراشا هژن روھ ہدیآ سا یی م0

 ہلعاو ۱ :در او یو صا هفع وا لب و ط5 یسان لر هم :یصوع هاب و نا
۱ 

 تروصو ردنراشا هنہاکحا كن هیهلا تب وه هد هب راغدنا تجر تر وص

 4 ہے۵ ها اپ
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 | روص نالوا 31 دادا میخ 8 حر اض انا ل دلط لواوأ

 ا ادانھتحا دعاس قاس ربیشد هرزوا یار طو الما ید ناداتسا تار رس

 ۲ ند ةد دافلا یعصتارا.ء نیغعاوا ماعهاو رادتا نايم قاطن دشودان

 | یخدرازلواهدیمالالارداوشثآد دادماعونهناهاو مهف ناهد بونلوا ن زک
 | تلغغتاس یابی ہلا یل واٴہر ظن واشعغادابم یخیدنا وادص3قلوادهتسم

 ۲ هک ان ز ؛زونه هدک دنا قلعت یت هر صب رصو كيا لتعم حوا هداس ۵.لط نالوا

 یمن نوکس ا بویلوا لاسو جت ندالزو لاع فورح یناعذاوءلرد
 اسآنینک اس ءاغتلا نالوا ءادتبالارذعنم هلغلوا یناعم تاکر ح ناکسا "یداب

 ۱ نیدلوا لصاوهدوصملزهرسیک ارد ادنجبو دا ادیپ شه ض ممر غ تالاح

 فارع انوفاصتایادهدادس هداج هلبایالطانیب تاهدت هوب رک و ربح
 ندەایشنم فاکت نوجا قءالوا ماطترا ثعا هباطخوطرخ ہاکنویلغ هلکع

 رارق قوا ادا هلبا هدنآ شوخ ٌهیکرت تارببعت لمعتسه ہماسەلا یدلهداتس

 ا ع یضنم ندنافر علا لماک لضافا نالوا ناجتس یناسم نالد اناد هلغلواهداد

 ر وص نالوا روهظ ةلیذو زادنا سکع هلا نایسنو وهس هکر دنساوخردو

 مر اکم عبط قار وب وتسم ہلا ح الصاو وع نماو رو دا رو در وما
 كند,ملا ءاعما هفت ریش ہلع“ڑ )ر ی هلاخ اه راروفوم لُئاضفو روصةم

 هلا هجر هیلاراش مرمسفم هد هس دنلق ناب ہجاحاضرا ه دےشادب یرسفن

 (میحر لا نج را هلل !مسب ) یدلواعورشنابب هلمجو یرلکدلبا الما یلاعتا
 فاصذا الو فاصتا هکردو نی رش یانعم ٌهصالخ لاجا هسحور یدما
 یکتا تن هبهلا تاذ ن دی یزدی قلوا یھ یه قالط الا يلع سرا تعا

 | هضافا لاکو د وجو ہنیزرزواہلج هلببسح تمکح یاضتقم هک هلا هل وا
 | | هضافا یونعم لاک هب یتاسنا عون هاها بس ہک نجر هلبوانجر یییدیا
 قازرلاد-بع ماما ر دکعد مر دیا ادتبا هل م“ا ك حر هللا نال واریحر ییا

 ہذمطا ےن کر هد هتل سس ہوإ مس هکر با ن ناسو رک د ه دات : الو یناشاو

 مع هلل اتا ولص نی زک ءادناتاریضح کردو یاب و حضور دراو هک

 نینمولارهاریدرویپ عضو یک 2 بنام ی یج 4 قورح نیا



(UA 
 ت کک ت

 یزو دنوک ین ٩ نسرر 3 ہچکی زو دنوکی خد ( لیلا ىنرامتلا طب وتو)ا

 یعاص ید ( تیلا نه یىی طا یرخشو ) نسر روترا ی ےک نودا كاا

 (یحلان ہتیل!جرخنو) ردیاجا رحاندەفطذ یناویح قع ن سرراه.> > نام ۔اوا

 ردا جارخا ندناو_یح ى هدطذ نعإ نسر ر اھ ج ن دعاص یشلوا ید

 قز ر نسیاسح هپ هنسک تک دتسا جد ( باح رب اھ یراق

 (هلدجحلا) ی دلبا تفقس یرعسقت (میح را نجا ہلامسب) كسررو

 |یدلا )ردض وص هن رلترضح لالطاو د دزیاراتو حدمو رلککوا ہلج

 ات ) یدئارب ید یراکو که ک لاعتم د یا لوش C5 تاوعسلاق تان

 ||ےھترپ اورفک نیذلا ) یدلیقادرپ یکانشورویرالنارقیجد و او ت نالظاا
 راراتوطربارب یرات هن را راک درو رب ران دیا رک هر ندلئالدوا ( نوادهد

 یزس ندروماح کل الل۔اوذ رداق ردو یک (نیط نم مکقلخ یذلاوھ )

 ماع : هکیدزاب ه ھه عدم ت دم رب ہرخص سج غر) یكی "ار بو دیا داحا

 س تدع رب و (ییسصلحاو) ) بولو یصالخ یر A قعلوا

 یسعلعب رپ جا ەد ر دتبان هدو ےک ما وا و کک

 كش ریه 3 € : من غ) ردص وصخ هتنافصاارهاب تاذو دنک
 |یسو د.ک یت قول می هک هرکصذ دق دلوا تباث هرس یعد زسردیا

 ندرس هات اغ ف شداول و زرسردیا كس ۰ تو E یدتا داحا

 هدر و ہد راک وکر دو دنکو ( ضر الا ؤو تاوعسل ایس اوھو )رد دعّلس
 هراکشناو یهتسززکهیدنو د یلزک ( کرهحو کر هجو کریس و ( نالوادوہعم ہلیاقح

 زکغد داف ندرشو رخ و (نو۔ 1 7 سیو ر رولى هنس زکعِب دلیق

 هنرسفت نسدکر ام" هروس فرش س ہدفب سش داروآناء # رواہ یب ەنسذف

 راصتخا هجو ر ند ہل مهم ٗهمحسل رک ریست و نينا | ةصالخ یدیلوا 7

 هللا لع ا کرو دیا حاضراو ناب هله جو وس ید وا ع ورش هرم

 یدلا ردص نا الوا بولیق تر د ام هب ام دتتسم و سم "سا العو لج

 رسو یواضیب ربسفت هدمد و ن دری هروک ذم هی رک "هروس كندناورش

 قباقد نالوا هججرتورپ رع 2 راسو ندیوغب مسفتو لداع نارسغنو ربہک
 EAS ندرالګ هب اق وومو دع م باز اردو تاک رو داوو تش قبامحو

 ت

 اک لداب



7 IV 

 قدص هدنزوسو ( نیفداصااو) ردرلندباربص هر زوا یفانتجا كنامرحمو هنسادا

 رلناوا داقتمو عيطم هشن ام رف كن رک: راکشآو یزکو ( نیتناقلاو) راند

 (راخسالاب نب رغفتسلاو) زاندبا قدصت هرزوا قاقحت ا باب راو ( نیمفلاو)

 لئالد ( وه الا هلاال هنا هللادمش ) ردران دیا باط یترفغم ه دف و رکسو

 هک زوا ندسنسو دنک قمه یلع هکر دنبا نایب یلاعت یرکت هل ےس ههروق [
 هلکهرونکر ارقا اک ید راهتشرفو ( هک اللاو) ردقوب دو دم کس ہلداع

 ہرا نحو عبا حد یزاەیا یک اہ و (إ-لااولواو ) رابدرونک ید اشا لوا

 شروط هلا لدع ( طلاب اع اق ) رلب دنیا یت داهش لوا هاکمرونک ناعا

 یدتیا ناب یسادحو یراترضح هاش لج یلاعت یرکذ نع دلاح یراقدلو |

 نو سو دنک ہد دوحو (رھالا لاال) ی دیشعا تمافا یلدع ءک « دلاح لوا

 (مکخا ) ندیا هبلع هرزوایچ وکر ه ( مار رد ودوبعهر هلغ> هک وا
 |یرکت هک افیقح ( مال الا هل ادع نادلانا ) ن دبا مکح یجب اک یشا

 (اذافکف ( تیارصن هرو ت: دوها هن ردم السا ند هدب دنس ند ءدنتق

 (هیف بہ رالموبا) زراغی نب زودنکن اجقرولوا هج یرالاح سب ( مھانعج
 (تدسک ام سفن لک تبفو و ) ر دقوپ كش الصا ہ دنعوفو ہکنو با نوکر

 )ن وطلال مهو) ر ولب و ماتا 4 ودنک ی سا ریس و ینیدنازف ناح رهو

 لاللاوذ یا دخیا هلی وس (مهالا لق) رزالف شهروک نس رو دک کو ا لاحو
 ( ءاشن نم کاللا یو ) یس ها قلهاش د اپ یا ( كلاا كلام ) هناش لح

 یلهاشداپ و (یاشن نم كاللا ع زعتو) نسررپو هپ هنسک تاک. دنسا یچاهاشداب

 قوت كکیدتسا او ( اسد نم نعذ و) نسر ولآ هب ورک ن د هنس یاکیدتسا|

 رمفحو روح ی هنسک ئ لکب دتساو ین لو كسرالو د-نچرا

 ہیک یکلوا سیر د «دکفرصت هضبف كالوا (رطا كد 5
 كرش رد « دکفرصت هضرف یم اصوا لری مک تب لو رز ول وا

 قو اور د نکلا رخ هدماعم ول نکلرد ٥ دکفزصذ هص.ذ خد یى اصبا

 ) رب دو رس لک و كا ) رد هدش اب یلاصیا ءلرمخ م لک رکن دهد لوا

 ف ہک( راهنااق لیللالوت) نسرداقواناو ہرزوا ہنسذ یلکود نس هک ايق

 رر وت را یزو دن وکد تب وآآ ند دهک هناش زرعی اعتا ی>ی٭ٛ نسرر وک هزوذن چک ۱

(f) 



 ٭

 و او دیسو یوم ارز هل ار عمو روص٭م هن رزوآ هرشورافک انطاب و

 تقال یرخآو تداده یلوا كەرە هر وس ول سد + رد شک هدا ترمصف

 ردطونم هنلها تفالخ هدا فرس ردفوقوم هقیس هدهاح ادا ار ز یدلوا

 مکنآ

 ترشح هدنک و تک هرز عد ردیس هدرب شد ناقرفلا طاطسفو یسالسعا

 زریدهرشغاوخ ہرانآ : رخآلاردلوسرانما هک تیاکناو و ردراو نمادو 0

 هللا یلص هلل !لوسر ہدن۔اقماعد یشاو وردش یا لوزتهطساو البهدجارعم للا

 کا و و ردشلوا لصاح تباجا ةدح یلع نوار ره بورقوا |سو هيلع [

 تاک هاتردق دب یر نامه ا کرن رت روک نالوا سرما تک 1
 ینیدنأب ءاشعلا دعا هکر یکرت وک "هزوسو یس رکلا ۵ او داف روس ردڈللا 1

 ہد ے44 سابا تئارق ہللا قاعم "دعا اطءو باق روضح یا یکنا لوا نامز [
 'لطاب یرارح« بویلوت رد اکآ لزار رو هلوا ناک ہد مار هو هلوا لدبا اگ
 72 اع لاٿ !ءّصو ول هکر دمزال 0 ھو س د ہوا ني ءا جد ند نج شو هوا 0

 یلاعت هلل اهفرش نح لیعم اتش ریقف رم همرکو دن لوا لئانەیەیلاعتاجردو

 یدو( ا واق عزلال ابر ) یدلبا ناب ہلسھجو وب یماغوب قرتلادی رم[
 ندلوب یرغوط یزع رالکوک نی راکدرورپ یارارد ینعی ردندنءالک كنار
 هرکصن یک. ویب وک هز یو ی رغ وط ( تده ذا نا | دمد ) اف قرص ۱

 كنا) هلشغاب كارسا رب هز ندنتف كکمرکو (ذجر كندلنم اش بہو ) |
 تو بس ریس تم خب 5 یتره دک نس E (تاهولا تنا

 نس كج هديا عج ییلخ نس قد محلا لع رع دنوادخ یا ( سانلا عءاج كلا |
TD ردق و کش ےن هدر: وقو هک وک ۱ بح نوکر ٠ 

 هدنناش ر وشنو ثعب لاعتو هناخسقح هک اقیفح ( داعبلا فاخح ال هللانا) 8

 زربد هکردر راه 9 7 ا زا فلخ هدن دا لجو |

 یت نآرعلا اک هک ردناقر ذا طاط وو نآرفلا مانس هر وسو نوڪ

1 [111 

 ی رت

 یو 0(0, a ا سی

 تكضاارف یون لها عد رد رلتعص كەم رلتلوا روک تب در دەدا تر ۱

 4 ہمادا لپ



 قحوارورغم بوناسط هتجرو لضف سو رولوا لاله هک ندیا فو
 ردکر ک كجا دمادتسا بودیا هظحالمو رابتعا یعفر نملوردکزک
 زمراک درور یا (انفنم یذلا ىلع هتلج اک ارصا ایلع لمحالو انر)

 e یک تاکو دتا لج هفاش لاک هب رزوا لارسایم ناللک م دقم ندز

 | | ها دع بویم هلک ندنسهدهع هکلب ار ز ا لع لل هلی وا هزع رزوا

 | هک یدیاوب هقاشفااکت هیلعو ادن لع هل اتاولص ہی یسوم موقو هلوا یدوم
 || هکر و یدلوا كنا لتف یتراف یدنکیر هوت هدکدتیا لج تدا
 ہی رب هکلب یدہازاموا زا وفعاب و حلصار و تید هسانالتف هکر ہلئاطخ

 1 كيو هيلعو انس يلع هللا تاو ص یسبع ءمکت یدیا اج كا لو قآ

 | لوا هاا تباصا تساح ار هدلحاب و هر ولرب و ىدا هنف الخ

 نا یدزغاربھط یتا مو هل وص کی درواک مزاللقب عطد ییص ود

 زویکا هک یدیا لام مہر یراتاکزو ید.ا ضرذ زاغ تقو یلل ال هدههکرب و

 أ | شب هدیه روزو ا و ری میر هسیا ہدےما و ردمش رد ی الا هدمه رد

 [ | ندنا هھوحرص تما هکی دیاراش) وا الم ہلبادرادش نم وو ردمهرد

 ۱ ین هنسننایلو نتفاطءرب زمراکدرور یا ( هانل هفاطالام انلمصالواسر) ردو قو

 | رب ز ردغیلاکت نالوا جراخ ندهبرمشب تفاط دوخاب و ردباذع هک یا لیمحم
 نالوا قشادا رم ہلا هقاط الام هکر دن اج و یدبا رورم میکترد ز وج الع
 || ہلا قاشار ز رولوا ندنباب قرت لو سب ردیبکح راخ ندعسو هک ه لوا فہاکن

 | رل.د هل دود«ید نما وا فرش نا ڈا هرب صندبلط یتماقلوا فلک ا یا

 تولوا وع ندا عهد هک ءوش هلبا وے یب وار > و مایآ ندز و (اض او

 4 وسر قئالخ !نیب ہدنمایف کا اهل انس یر٤ ويعو (ا:ارفغغا ور هلوا ناشل یب

 ۱ وذع دلکنوب و ردراو تراشا ید لید# هئانسح یی وذ هدنو و م٭ےیلوا

 ۱۱ (اذچبراو) ادج عفاف رداوقا ندلوایناتهکرواوا لصاحقروهدننابء كنرغفمو

 || لصاح یعو وج شنو انب «ساسا ہک ان هلیا لیضفتو ماعا ہزب هلهجوره یخد
 1 رد رند 3 لب اہ قر ت ناحرد و هلام تانج هرکص ندصالخ نره هک هوا

 ۰ رەد سو لوم م2 نسیع) ( اسا وه تنا )ردلخاد ید یاجور مین هدول و



 ا و او هوا قلدصت ید ہو وا لسزائاخو زالوا

 کن سک رب ندراربمغی هکر دهل وش زئاما مزہ ەکراریدرلنہوم ینعی (هلسرنه
 دوها مکتزیانموم هس جم هکر ززعا ضیصخ یناعا بودا قرف سارا :

 هلل ادنع نم توعبع هدننامز یر رهار ژ ردناعا هب وسلا يلع هةل ج هسا ںالوا 2

 رورسو مغ ندنفرط یلاعت هللا هکر دراو تراشا هدنوب و )ردمئاق هلما: لدعوا ا
 یلاھت هللا کحارب ون رک كا لوی هسرولوا دراو هنرهند وبحتو هدرکفو

 ۱ اولاقو )رد نب رح هکردراو نیکحرب هدیکح رهو ردعوکح a دا دیع ر دکب 1

 EEE ءلدلرا نعاطا ہک عا و تباحا دکبوعد هک رر د خد (انطاوام“ :

 رەراک درورب یا € اتر ( هلا ترق عد یز#الذو یعاعم نالوا رداص ندزپ

 یرشحو ثعلدوصفم ندو رداکس قعا عوحر تولادع) (رص) كيلاو)

 هدلاحره نانا الاو روهومانیعم طقاسو عادترا كاج ور هقس ردرازقا |
 عمو ردقو نین ظفر نیم ناکن نوهگا قحو ردهدفح روضح ۱
 اسفن هللا فلک ال ) قفولا هلل او ردادب وهو نشور هرالوا هدهاشمو انف لها |
 صر مه ندراصهدو هفنرپ محهندراسفن یام هه ا عی (اهعسوالا| |
 لهساو ناس۱ هکلب ردا فیلکت یالوا هدنتقاطو هدزعسو الا را یکن

 ردیا لج هلهحو ردق ق> هلوا جاتح هتفاط عارفتسسا ب ویلا ہلماعم هلهحو

 نجز ردشعا لاسرا نیا ءال هجر یعرش یحاصارز ز ال تن ۱

 ە_ ےرک كجا قاطیالام فاکتو رذ هد ریسیتو ليه ہسیا هم اعو همانا[

 GAV اهیلعو تدکام اھل ) ردقو یوقو «دجراخ نکلو رد اج | |

 ر کم یسازج رش لاعاو رخ لاعا ییدتنا بسک كندر یف |
 قوا رص هدلعاف یعفنم کالهفرب سب زانا زوا ہی یرمغ هکر درو قم
 ندنا قوا روصقم هژاع او یرضصعء ید لہر و مزال كا لی 1 8چ :

 و ده وب هس اون اذه یعءان رد.> >او تان ۱ نا

 نابسف زمراک درورپ یا ی۶ا ردند:تس هرعدا لر لنموم ) اًاطخا وا شو ۱

 ناک ادهعم منا هقاعمو هدخاوم یز هلروما نالوا ثعابو لسو هاط څو

 رهز هل ااط > مکت رداکد مس تخ اود هد ھوا 2 ود سه یمکح كا طح و و
 بجے ی جج یس وچج وم یی دی AF ۔وےجڑکوسسھسسمہسےیھجد ےہ روپے سہ ۳ = 3

 * لوا ےس



 ق>ی تک او یا قیدصت ہت 2 E a EN نالوار هالنا

 | ناسا ہنوز و رابدلوا مزاج هدصوصخره نوسکتآ ینا نیش ٦
 | هلاک واردره هسک نالوا ع وتم اذه عم ردراو بیغرت ہربغس ناعا هلی رکا

 هلع وتم هد اعا رح هج رگ اه کز الوا مہ اتو زدم دقم ندعوات هدواصاا

 هم ال سو هيلع هللا تاولص لوسر و ودیام ی ارح كناعا نکلو ردکر شم

 نوک رد وق یانیعو هدهاشم ار ز ردهدنسانلع هحرد كار لوا

 نیا نیع هحرد ہوا تما ایلوا و اس ردلصاو ہنس هجرد نیما قح وح

 ]| ىد ہدنیقبا إع رد ہدنیقیلا نیع بت رم هسیا تلم ماوعو هد نیقیلا قحو
 || كرلناوا هنا نموم الاو ردملك نيا لوق لاوز ہللا كکشت نالوا ربتعم

 || نیهلوا فاعض یرادبلقت یک یرلقدلوا مو رح ندلالدتساو رظن ی کا

 ٦اك رلےناوا لوسر ثراو هدول و ٭٭ ر ولوا لدبتم یز٭دےیفع ہللا برس قدا

 قردصت قحیورسو هلع هللا یلص لوسر ارزردراو تراشا ید ہنی رال اح

 : مع اتر رہتا اھ ی یهلآ ماه)ا جد لوسر ثراو یک یکی ید

 | | ہا فن سواسو نوک زالوا ههبشو كش ہدراداوا لخاد ههلا لام ندا طيش
 ||تج هند راردنکی راءاهلا کرانو و ردرلشلوا ظوفح ندی اطرش ءاقلاو

 ۱ | تج هر و کاو ء داطم هکح E ردت کید ہراتاوا دقوم یک ینیدلو ۱

 | لوسر ید یس هلجو و وهتکو :a کئالمو هللاب نءآ لک لک )رویا

 أك ےک المو هیهولاو هتسادحو و ہنیدوجو كَِيلاعت هلب | رلزاوا عبان اک او

 ۱ هنغیداوا ل زاب هرم رب یر ره تراب اکو هثرافداوا قح اک موص٭م

 ەنب رر اسو ہرخآ موب و ہنیراقدلوا ثوعبم نوح ساز داشرا یخدراربمش و
 هب لیصفت ناعا هرکصندلاجایاعا هدنو سد رابدروتکناعالیصفتلا ىلع
 ا | كنويهلاءالكو رده رزوا بنا رم ید یل صفت ناءانکلو ردراو تراشا خد

 علطم ۵ع رے كعءدارشو ماکحارانآ ارز رد لب رزوا لیصف یی اکیران اما

 هب لادا قح تولوا لصاو ید منه اه حو فراعم ك ار ادعام ندراقداوا

 || ردلیصفت لها روک هن راهجرد یخدالگ یاس ردراش عا مع د اطا وارھ ظ

 رو سو ۶-4 هللا یلص هلن لوسز و رد هبفاب ریعلا مو ىلا نعش رم مزب و

 تسرد یاع!ھسلعا یتعسا كناهکرب ردیس الک و كم ت م۶ وزرد ی هدنلرون



fir 

 هرفک ب ودیا تلس ندرودنک نی راز اعا نالوا ہدسلازور نعد رررا فخ

 عل رد زەبآ مهج مشق[ اک لوا ہا باا ترا ) لرایق لخاد

 یم 0 هرم هد :ےا را رانا ) نیا 0 مه ) رد رابحاص

 تاقولخم نالوا هدرب و هد رکو کک (ضرالاق امو تاوعس!قام هلن )

 رک او ( مکسفنایفام اود ودب ناو ) رد ەد _اقرمە هضب و كلا یزکت

 یسردذا ترک یا ( هوفضوا ) نسردا راکشآ یاشا نالوا هدزکب ولق

 (ءاشب نل رففیق ) ردبا هبساح ہلکنآ یزس لامت قح ( ہهللاەب مکبساح )
 ںی ردی' ترغغم ہلہا رکو لضف یتیهانک كن ال ےک دتسا سد

 ٹا خس یس نیو
 هکرلیدرونک ۷۴ ردرداقو اناو هرز وا هنسذره هاش لج یلاعتو ہا یقحو
 ےھلع لات هللا ناوضر ما رک دلا یدلوا لزا هک رک او ناڪ

 روصح مالسلاو هولصلا هلع 2 ۳ اکر ورس بوشود هر ار طضا نمچا

 قدنلوا فک هلا ون ER نایلوا ہدز2اط هللا لوسراب رابدید بواک هرم

 روطخ هدرع ول هللا لوسراب رابدید كےدیا راسفتسا ینا ندرانا ترضخ

 كنا ندز مارک الاو لاللطاود ترضح ردزکم هیون ییفد كنیصاعم ندا

 قلوا لث ارسا یب نس هکیدر وہ ہرانآ ترضح رت سا قل آ نس هبساحم
 هک هح ھنب رار زوا هیس كن | ہک اترایدید انیصعو انهمرانآ ہکرس رسا
 هبادک سد اما رانعع“ رسه د کردو نی وا قئال ٠*۔س یدلوا اب ھالب

 4 هال کک مالساو هو هماصاا هباع ك٠ ار الا لمس ترضح مے ع یر مار 1

 یرلترضح العو لحج ق = هما ای ءطاو امت هکرابدید و اد ناتیبطا

 ات حدم ۳1 راودنکو یہ ۳ یٹیا یراقدیاص لک. یم ہل اکر دزوسو

 دل وسر ( نوتءُوملاو هنر ید هلا لاا 3 لام لا 1 ( یدر وب بودي

 اا اا تحاص ند ما لوا کو هلع هلل الص رد نمسا مئاخ دار

 دا هع لوسر ی٭ یدنلوارمعد ها تلاسر ناونع نوحاراهشا نعد دلوا

 ینارف نالوا لازنا ندراکدر و رب هنیدنکرتءوم نالوا عبات اک او 3م او
 رلنموم رب ز 7 رلیدلبا قلدص» 1 رمعو عدارمشو ماکحا ۵ لہ شا روو

 ھل a مسو هب ہبلع ل ودر یک یردکدتبا ق ول دصا ہو ليا تازحعم

 ê رهاظ ۱ تی

 تہ



 l4 ات ہدتئارف ۵ ہم دادعا قول رح 5 دبآ ر واوب رفظ دارم

 هسدارونقوا هت ر زوا'یشزارب هجشددع یت الک رواوالصاح تدنما ن دنمڈودو

 21 ہدہا تب رو هرک چ وا نوا روند ' یالذک رول اغوج بولوا لصاح تو

 رہس جرتمو راپا ناسآ نی راروما نراد یراترضح العو لج قح
 یانعم هتشا ردشلو ترهش هلبناونع یسرکلاذبآ هع رک ت او هکر ر روب
 هکرابدروین مالسلاو ةولصلا هیلع لاع رّعف ہدے >٥ هکر دو ف رش ند
 هر ود:'کص هک مرک هائج طا وڈوا ی او هدام ةع یزاع تڈو سا مگر ۳

 دب اعا قیدص هک ال نا نعود و زالوا عام هن سرب یرغ ندنوم

 9 یار لک هاش زرع لا یرکت هسوووا نا تقو قجات ےکر هو

 ہدەےک لوا ٰیرانوا ہدنس هرو جو یسوڈشموق كنسوشهوقو یسوشوقو
 كن رضح یلعوا یا كن ای کز ند راصنا هکردب ورع # رالبق نیما

 ناجف یدیا راشقک هماش ب واوا اسرت لواندننب مالسلاو ةولصلا هيلع

 ندءهاشیرالغوا روب زم یدلوبع وقو توب تب و روهظ هیم السا تلود
 حالا و ود ك یک یاش هلا توسبات هرلنا ٥ قفسه ردپ رلردتا مودق هی هند دم

 (ندلایی ہارکاال) یدلیق لازم ی او یراترضح یاد قح هدکدتا
 هک ھت د ولاا دشرا نيدو ) زاساوا ها رک | هدکعا لو. ی ید

 اک اا عب یدلوا لصفنم ندشانو فا قلوؤ یو ی رغوط

 یرغ ندب رکن کک رہ سپ (توغاطلاب ر کب نم ) یداوآ ندلطاب قحو

 قیدصت هدشادحو كن e ( هللا نەؤدو ) ردي فک ہرا وا د وب
 شا دیاوف مک كش ى: ۳ ا ا لا ورحل ولا سا د دوف ) ررونک

 ( مع می ریس هللاو ) ر دقو قلرو قار و 56 | (اهل ماصقنا ال ) یدلوا|

 هرز وا لاک نی زوس هلزللوا كم هاقثولا ةورع هاش لج امت یرکتو

 لالااوذ دزا و نا لو ھا ) رد انادو ےلع هنیراثینو ردہج دشا

 (ر ولا یلا تالظنا نم م4>ر ر2٥ ) ردیلوت هنی روما ءلراناک هن اما یرلترمض>
 او رفک نت ذلو) رراسفرح ی رود: کور رول كاا ندنرلهلنار و ما رفکو

 مانصاو نیطایش نیلوادویعم هلذح اب روم لا یارفکو (تواطا مت وا
 نب راودنک ہرافلنارف ندقیشیا (تالطاایلا رونلا نم مو جر ) ردرلیلوتم
 یس ہ-تٹچپپسجسسببِپیپپپپپک[۱۰۱۰[]ٌّّ ٤ بے ٭



۱۰ > 
 هلوا طبع اکآ یل ؛لرلنا ی دستسا هک یشرب لوا رکم (ءاش ام الا )|
 3 الکوب یدےغعیص هرب و هراکوک یسەلمکسا (ضرالاو ناوعسلا ےس یک حس و)

 یراکوک (اہظفح ہرؤوالو ) ردلاش هتمظع لاک لنهناشلح یاعز ق ح
 و زود و ) یل لاوھو ( زمر و تجز هب ودنک یسلئاص یرار و

 یساوسام هک نالوا ولوا هليا تاغ ( میظعاا ) نالوا هجوپ ندماهواو
 7 هبا ءارق نم ثیدح # رن مس هدزتف هاش لج قاطع قااخ

 3 الود ترضح هبسشن هحور لاڏ هلل | ضد هبوتکم تاولص لک ب يقع

 هتسیا مدلوا لصاو هبت ارم ہن ه دةح قی رط هکشمر وی هرس سدق

 | راندا سوه ہم"! رط بور ونک تدارا اکب مداوا لصاو هلص وصخوب
 تیارق ردتان هلق رش ثب دحو هک رکلا دنا ہرکرب ہدنقیاھُ ك.طرفره

 مر یو مر کا لوسر ترمضح یب او ب ودیا ت توالت همي رش تاولص هرکن واو
 هبیهو هیده هتي رار ولالا عمال حور كنیراترضح لسو هیلع ی اسعت هللا یلص

 یت ندلامالابهاو باح هسدا راو یدا رم ه ره بورہدلاق لاەدعب تو دنا

 روطسمہدقب رش بقانمیراقدرو- تیصوو د ین هلو لوصح بودنااجرو
 ؟ او انا رو طرح لق ہل ھجو و ہدرسفن مان نآرفلا ؟ تاحوتفو

 كن هر "روسو رد هر ھ هروس روس لصفا ادعام ندا نئ ال ار

 هسلبا تن ارق یی یس کلا ت تیآ مکر ردتہآ لضفا یسرکلا ةبآ ےک
 ہعلقرب ا وک ندا ماود هخموقوا حابصو ماشخا رولوا نیما ندی شد ہلچ
 ھے سکر راردآ ظفح نر مارک کالم ر ولوا ظوەح یک روم هدا

 یب هسک لوا بولوا لزان هکشالم هسلبا تئارق یسرکلا میا نکیقح ندنوا

 هرک چ وا نواز ویحوا هے کرب رل ردپا طفح اک ہنر وا یتلامو یس هب ر اخو

 قح باسج هسایا بلط یتدارع ندیل ام قح بودیاتئارق یسرکلا هنآ
 هدب اسحو ددع ر ولوا لصاو هندوصتم بودا لصاح قدارم كا لج

 چ وا نوا زو حوا «لرء رلي دنفا مالسلا مهیلع مار 8 ایسا اک رد واو تم جد

 مالسلا هلع لوسر با كا دن وا ید یرکسع كنولاط

 بواوا بلاغ هند یدبا جوا نوا زو جوا نیهجا مه لع یلاعت هلل !ناوضر

 ید ندیا تثا ر24 دیو یجرکلا یا شک قا وا لصاح یرادامم

 داما
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 زعبل ) ردي راترضح ىلا دذ هللا قا قحسمو قبال هتدابعدلاح ینیدلوا
 یدعیاذاختا یلابعو دالوا نوح ایدنک هکر د لات ہللاہلب وا( ادلوالودبحاص

 ناد روس نالبدیشوا هعالوق ندقالوق نا ) ۳ نع ع” ۹9-۱۳ نماب ( ۱

 فلنخ ال نما ) مدوبعم نایمری و لغشو هنکس هک و ر ناشو هکنیهول |

 هکش ادحو فب رشتاذ راتغا نالوا لتس هد هنسلامیچبیا ( تاغللا ہیلع

 هک لیا بارشا ین رش تلوفعهزب ( وغدر انقزا) مھل نالوا مولعمو ىلج
 توالحو ) نوسلوا نیکسن یرارح ءلزع رالکوک ش٤ا هليا نایصع شن آ

 نواس وط رم رالکوک جآ هک هليا ہقاذا هز یتوالح وقع "هدنامو ( ترفع
 رود ن دنتج۔ر ههالالوا مرونغص یتمب ( عیجرا نانطیشلا نم هللا ذوعا
 ادتا ہل هدزامن رداتکلا "ده او یدم» مالک روک ذموب نیم لود نالوا

 تقبس برش یادم ( مح را نج رلا هند ا مسب) رونلوا تار 7 ہلا ہذاعتسا|

 نکیدوبعم نال وا قسم ہلداسرع (دحاو ہلا ےکھلاو ) دی رک یا ردشعا
 قسم هندابع هک زوا ندنا ( وهالا هلا ال) ردناشلا مبظع هللا ہکرددوبعەر: کلا
 یەہدساقام ) محرا نجا )ردلالطاوذ هلل | قحا لوا ردقو دوعمرآ

 ك وڪکنا ردیس ودنک قسم هئداسع عت ردهدنس هاب لیلد همالک نالواا

 ندنا نیسردیا قلنا رهم هاکمرب و توق هحاورا بویکر سا هلا بتر یتادہآ

 یم رب و تم هقول و ہللم عج هداسد ردقو هنسکرب قحسم هندا رک ز وا

 نالوا عماج ی ایک (هللا) ردیجدیا ناسحا هنیرلاوق نموم زکلان هدنرخآو
 (یلا) یسودنکالا ردقو دوبمتسردرب هددوحو (وهالادلاال ) اپ تاذ]

 صد ان تافصو ردلوا نالوا فصتم هلءاعاصو تابح ل اک ماودلا یلع

 هدنسهظفاحو ربد:كلاع (مويقلا ) ردیسودنک ق حا اربمو هزم ندلاوزو
 رولآ ی ودنک قاق و وا4 (مونالو هنسهذخ ان ) ردلوا نالوا او هشیمش

 راوهنره هدزرپ و راوهرههدراکوک ( ضرالا ناموتاوعساینامدل) وب وا هو

 ہک یک لوا ردیک ( هدنع عفش یڈلا اذ نم ) ردکولعو قوله ودنک
 مھیدیا نیبام می) ہدیا تعافش ہلبا نامرف كنارکم (هذایلا) ردیاکالرد هدف ||
 رولب وا هدناه جر واو هدناهجو زوما كنيمزو تاوع"لها ( مھفاخامو 7

 رازهردشدب یاب ہ:سن زار ندنناغولعم كا ید (هاگنم "یا توط,ےالو

 )؟(
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 هن رز وا کلا ) تاکو هہلع ) ردقو هل او دوعمرب کد وا ندنسو دن کک

 ەي كيطع شرع ( میظعلا شرعلا بر وهو ) مدتیا داععاو مان داعتعا

 قلاخو یرو یس هبا ردمطعا شرع ہک ك مسج نالوا طع یماسسحا عیج

 هي دنکیدیا راو یدالوا كنبرب ندهللا ءایلوا هکر ول وا هیاک> ےک ردلوا

 یلععردفح هلون هنرز وا كن دالوا یراوبد كس هاخ هکددشلوا ماهاا |

 مده ندنغیداوا لوس زاوبد و یدلہا ع رض هفح باسنج بودہک ندنشاب 7

 یه ماھلا هندنک ندنغیدلوا ظوم یسلوا لاله زالوا ىنا هسرولوا|
 مکیلع صل رح منعام هلع زب رع مکسفنانم لوس ر کراس دّمل) هکیدلوا

 وهو تلکوت ہيلع وهالا هل ال هللا ےسح لقف اولوت ناف محر فور نینؤؤاابا |

 را هد نوکره بو دیا توالت و ا رک ةیآ ) میظعلا شر علا بر ۱

 یودح یدلدا ےل ەد هنیدالوا ید زی زع یداند نو زر ان دلا

 | هم اج دنکوا؛اراوبد لوا بولک بودا توال یر” یی هل لج یا وينو #۴ 0
 | رادةمررب هدنوکر اود اکر ەكزاسو امداد ر هاو رلدد روس یک ا

 یدلوا ماع هشود هشود دن رزوا تكفحوح < بو و ردق كج هینحا یاسذا ۱

 لیلج نأرق صوصخا یل عو ردراو ہعطع ٴ راؤ ہداسحاو هقدصو امد ینءاا

 یو قحا ځد یرکنمو هاش ای ینیدلوا تباھف هدناوفو صاوخ كناشاا |

 یاعد ساناا بر اع ہل | یضر سابع كا یورردتلالص باب را دوخاب لععا ۽

 هو دا. . (هللاالالاال) مهلاوجلا دن ئ ههو هلل |مرکی ضترملا یلعماما ثرضح

 دحاو تب روع (ملحا ) ردہرا:ررضح هاش لح یاد هل قم ق سم وقال

 ناسحاو اطع هناقول عج نسهلیسو و نسالط اط (عرکلا) رعنا هلع هماعتا
 .ظع هلن | نالوا دوحولابحاو تاذی (ےا میظعلا سرلا ب ر هللاناصس) ردا

 تپ لمطعا شرع رکی ردا هر زن و 8 ندرلتفص ناصف ىف اسلا | 8

 OEE وح عیج خد ( نیم اعلا بر هل دج لاو )ردیکلامو برو
 ہیاروإ فی رش ءامد ردصوصخم 4 یلاعت یراب بانج یتفص تیدوج نالوا |
 (اہ رارتوادعص ادرفادحا ادحاو اهلا هل كمال هدحو ها هلال )ردردق
 هدااح یییدلوا یر ظذو كب رش هدنزیهولاو هدننافصو هدناذ تولوا دروند

 سس سم : مح كلام ہراماع تاذلاب زکلاب و یا دلوا جاتحماکا قول میج بولوادحاو درفوآ

 هم ینیدلوا ل٭
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 ردیشیاو رولب ییلعفو لوف ك رالوقهناشنع ملعو مرکی ادخ لواەکون لاح
 ےسا كسلا قح هن .رز وا م ردو مفت 5 ) یدو یسهن یلع هل مسب )

 امر عو لهات ( امو ییهاییع هلل !مسب) مربا سر و ن صحت هل. سش

 هللا حسب 1 مرابا نو طب رم مسا كنالعو لج قح هن رزوا

 یس ینید روت ناس>ا نیک و لضف اکب ک: :ر ی ( یر قاطعاام یلع

 ې ر هلل ۱ ) مر ونيدیا تسارحو ظفح ہلیس ھسہالم ینو رش مسا كیا هنب رزو'
 ؟یشوہ ندایشا اکا نب ہکردیرلترضح یلاست م ر هللا ( ارش ہیءلرمشا الو
 فاخا اع لحاو زعا هللا ) ردمیشعا ناعا بواس ینتیئادح و متا كيرش
 لرلبش مکیدلیا رذس> بوقر وق مب ناشلا مظع ہللا ارپ ز (رذسحاو

 ردوو یر. عذ و كيرش ردبلاغ و یوقو واواو لاع هدا ز ندنس هلج

 هر ز وا یساد ها ےک كکیدلیا هناعاو دادما كنس ی راب ( درام ا

 كقولخ عیجو نجاع ملاع هداننو حدم ینسیخد ( وا لجو ) یداوا بااغ
 ماهیا کش رش ءاعسا كنس ید ( واع“ تسدقنو ) یدلوا صاف یاسا

 هاکل واوا هک ول اج ( رغ ہلاالو ) ی داوا لاپ و اربمو هزم ندصراش

 ردقوب 4 و صوصخ هکنیهولا تاذ تیئادحوو تبدرفو
 ناب کیو رسد كيف را م دوب مس ی ( یسفنر رس ھم كيد منم كہذوعا ینا مالا )

 ید ندنس 4, تو رگمو ندنرش رمع ندن ) .( یریغرم رم ند ور مرونغصاکس

 دناعمو رگ ںیہ دوخرب ره (دنعراب بس کوش 4 ھو ( مرونغصاکس ہدلاحرھ

 ) دی سه نا ط شیکرش نمو ) مرونغصاک۔ د ندر رش کر نکن الو ارض ءو

 ۲ هللای و نا ) مرونغصاکس لک ریس دی ھو دباعمو ول دو ناطیشر رھ جد

 7 لای هللا لوا و م او نی ءو رمصانو لو ما قید باک ا لزا یذلا

 + صم ںوج ترضح نالوا ناملار < 2 نئربمغب یاشلا مطع 8

 02 وهو ) یدلبا ناس۔> او لازنا ہرعدن وا مالس او ةا لضفا هلع

 دن رلل و طو حاص یدنک ہکردلالسےلاوذ ہللا لب وا یخ د ( نیلاصلا
 ناما اکسر سپ ( مای ل هو | ولوت ناف ) ردرصانو نیعم هدلاجر ھ

 كباو لاءد ی گن ور هسرارب روح زول ندکعروت +

 ٢ وه الا هلال ) رد او اکب یاس>حاو مرک كيا تونهص ه.به ولاو ناشولع



 دتیشرهیل امن هللا لوا یخد ( ربدق "یشلک لع وهو)رد» دنت زدفدب كناربخ

 یراثها یو ر ٭ ردقوپ ہنس کج ے_ جاو او یکیدعا قلت یت ردقەکرد رداق

 یا قعسعو قئال هتداےع ) ها الا هلال ) امھنع هللا یضر یاسالاو

 اکا كیااطعا هدعب بودارپ لوا یتمجف ینعی ( معنا ) کرد لاختهللا
 ,اکا كا تیانعو ناسحا ضوع 5 :یا ( لضفلا هلو ) ردصوصخ

 فصوو یی ها هنس تالاک رب ره ید ا | هلو ) ردصوص#

 یا قصسمو قسم ال هتدابع ( 0۱۷۱ هلال ) ردصوصعاک | قتلوا
 (ةیدبالا هل زالا ۵ ےےدعلا تبئادحواا بحاص) کود یراژرمض> ی لاعت هللا

 هداج (٠ ہللا الا ها ال )ردیبحا رص تیدباو تیازاو تیعدق تذدرفو تسادحو

 قحا زا نعیایتدایعزب (ءان الا درز الو ) هکرد لال اوذ هم | نحس هو قئال

 ند «هبشو كش ( نیدلاهل نی صلع ) زرەدبا هنرلترمض> لاصتم یادخ
 ردصوص هنن هولا تاذ نا تافاکءو تازاح هک هدلاح زم داوا یراع

 بو روک هب رک یزعصولخو تیفکو رارفاکر دقن ره ( نو رفاکنا هرکولو )
 مع هللا یطر راجو زا ریلاو و دیعسو ا یورو هز سس زولک ج وک ةرلتا

 اطعاو ناسخا كنس ( تیطعا ام عنامال ) مدوسبعء میا ( مهالا )

 كنس ( تعنم ام یطەمالو ) ردقوب تردق هددسک حج ہعنم یس ت ناک دتنا

 ( تہضفام دارالو ) ردقوب ین ردقكن هک هب.طءا تر ها عنع

 ید (تالطا نم یداهالو) ردلکد ردنقم هک هدر ی ردقواضف كنید

 رداکد رداق ۵ هردشربا هتخاده سک یا هسک تاکید رشود هم الض

 ج ال طا ی٭.<ک کرد ردشش هتادهكتس د (تردت هانل لضمالو)

 نده ورخآ وهب وب د روءآید ا لدرءالو) نکا قاعدیتردو كن هسک

 كنم دلا اذ عغدہالو ) ردوي دیا میغتو لیدبن یئرش ککیدلبا مکح كس
 كس هاکنضف كنس اغ هکلب زیا هداف یسانغ «رانلوا نغ ید. (دملا
 مع هللایضر كالام نہا سناو زارحو یدمّنلا یور ۶# ردلاغتشا هکتداط
 هللا لوش نب ( .افسلا فالو ضرالا و 'یش هعسا عم ریو یل ےتا

 هلءاسا رح نرس قئ ار سا | ہکەرود دبا ہانو سالت ات ا ۵ سا كالا مظع

 (ےنلملا عیعلاوھو) زیا ب تر / یر ربضاکب كاقو اے نالر ییا و و هدر

 a SEEGERS ہ.ہسسجوےے ےہ

{la 



۰3 
 ا أ رالوقو نالوا ملاسو كاپ ندرش یاءفاو ندناصقت یتافصو ندع یناذآ ||

 | هد تافآ یخد ( مالسلا كنمو ) كسنس ییردیا صالخ ند_فوا ع

 ||دودب كيلاو ) ردندنس ناو نمالس هدنب راد ندهب رهق راتاو نده ویئدو
 اب رانیق )ردطونم هتلصو و تدوع اکس تمالس هدنب راد ہکوب لاح( مالا

 | هلا لثان ہی ەیدبا تایح هلتءالسو هظفاحم ندفواح یز زع رمزبیا ( مالسااابا

 4 راد هلک طاو ل ضف یزب جد ( مالسلا راد راد افاخ داو )

 اسحاو تکرب هل مالس نس (مالس ا انر ٹک کنار 9 ہللا لاخدا هکننح ئ٦

 | نس ىلا ندهلج ےک اکو لابضسفاو تاد ید 0ا تو کف ۱

 | یا ( مارک الاو لالا اذا ) ردص وصخ اک یتا اننودج ( دلا ئل )
 || كناهس)( فیرش ثبد>) هل نالوا یحاصلاجو مارک او لالحو تمظع ||

 ۱ مولا نالوا صوص ا تداب ه یا ) دوبعمان كندابع قح كان دیعام

 قبا هکک اپ ترا زرد هرو سده ند راتفص ناصقن ئم د

 ى” ءلانف رعام لا حس 2 فرش تردح )لدم هديا تداص اکس هل داع

 هو > یس ملا نالوا فو ر»م ہلا. او ماعنا یا ( فو رعماب كتفرعم

 ۰ كە فول ۵ و او ناعا یز( قیفولا ىلع هلل ا ) لدم هل هرزوا

 : 0 هن لک نم هلل ارععت ساو) ردصوصع هکتدحایالاو تادانو دج هر زوا

 ا دشا )مردیا ب باط ترذغم نوا مراهانکرب ره ندکابربکی الاو ہاکرد ید
 هلل | هک سم و قال ہا 5 یاس a تداه ڈٹ ( هللا الاملا نا

 1 ادکردب 7 :رضح ی اعت هللا قحس و قڈال هدا.ءردقود ی رغ ندیلاعت
 "0 رس سر لاعفا بولوا درنه هدنناد ر د 2

 ۱ اج وسرو لو كنبلاعتهلا مالسلاو ةولصلا رن ترضح اقیقح
 دا و( ااه هلل الا هلاال ) ےھنع هللا یطدسا.ءیاو زا لا ورع یور #

 || ردصوصختاک | كل٭ هک لا های وا ردراو ىلا هتل ا قا ردقوپ قسم
 | كعردل وا ( تیک و ی ) ردص وصخعاک ا دج هک للاهل وای (دلاہلو)
 | تاج ہدنئاذ یادت هل اکو لاح (توءال یوهو)ردصوصک !للردو

 ۱ زا ا لاو ز و زیبا توم الصااک | بواوا یج هلی هب دبا
 سد
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 ناوخا نایئسا تموادم هدار وا والژثم وی ایان ۴# ہبلبا تار کر ہدیاداقتعا

 دز یس هدام تزاجا ار ز راەیلیا تثارق ہلیا تزاجا ندلماک حرب افصاب
 طلغ درا ہاکی خد تاوذ نایلوا نوذ اههحرکر رند همظعع روما ہدقب رط لها

 بلطهاما رارولوا لان هرک ذباورا هسایا توالت كر ہا (طخ هدا رعاو

 سدف یندحو حج نددتولج یافلخ رازلوا لصاو هرارسا نالوا یلعا
 ترادص## رهاظ یس رس هلوا مک انلآ ندنلها یاد ¥ ر درا ڈنر ون هرس

 تزاجا تاکو اس لاو ربا 3 نلوا رب زو هاکء رک هدزد تسد یره»

 رولوا ناسنسم ند همان هلساس نالوا هد حرش لود صع كس هدام

 تقو راەسک نیلما دارم كیا تار یب ہر وک ذم ۂش رش داروا ٭ الا #

 تراهطو هصااخ تو نطاب یافصو رطاوخ > عج هدرلط ادا نامزو هدازا

 لەیلبا تارق لر ها داسا هتوشرهدلاح یچیدلوا هحوتم ههل لبا هلماک
 لەیلوا مورح ندنراواو بو ندنر ارسا كنهروک ذم فی رش داروا هک ات
 هد ارعا بویلبا دعا یہ انکسو تاکرحو تااک هارل الف اعلار #

 ناب رف ٹید احاو تا دن و انآ دا ارز هيلا تنارق لر ها اطخ

 بولر کوا ین لاثعم هارغلا لبق ترا #ر رلقشم اا لک ۱ هلع

 زاد لاک توالت هلیا مهق یع اس تاقی ا رو رادیلما ثارف نزدهب

 ردیدابو ثعءاب هندان دزا لب حس و قوش فوقو بسک هن رانعم دهه
 ندن اجالا یضاق بانج هلبا نیم قدصو نیس هوق ٭ اداس ٭
 تباجا ارز ەيلبا تئارف كردبا نظ نسح هنداجا اراش یکیدلبا لاوئس

 یافورحو تالک بودیا بت تعرف هدشارق جیک اعباس 8۶ ردنو ره اا

 ہللا زکفدوریدت ینسیناعم٭ لہ بزدنا زارنحا تاغ ندکعا تار ةءار دیا ربت

 هده صدا عوج طورش نا لوا رککذ ہد د مد م وشاو ها شارف و

 ٤ دفن وس وس نیم 2و درو 2 هدر e a۰٠ یوانم یودا فور و رش

 (مالسلا 2 ) ۳1 ) ایهنع هللا یر سو رب ی یور #

 حح
 4 یاد #۴



 ہنی رش ثبداحاو نآرغاا ز کت احوتف ربسفنو ہرسسدف قلا لیعمما شال
 | 'بلاط یبا بولعلاتوق ی راهحج#گ تارابعو هسرفن قیاقد كنهغیطل هیعداو
 اس اب رک ز راکذاو ی ازغلادم دماح وبا مالسالا ةمحص مولملا ءایحاو یک

 ا عرشی دالا زکو یز زا دم نی طلا کو یزاوآ فر ۲
 |اذیدر ولا ةلاسر و ةيدرفلا فلاقم و یتارهلا یر وغلا دجا نا ىل داروالا
 | مامالا بزح ىد یوسلا ماتا بلطم باکو ىدأوةلارع حنا نوا

 سدق یامت هللا مهجر قیدصلا دلا لاک نا نط صد فیل یوونلا
 تک ات ہرزوا هجو یزد لوا قی ورک د هدنرالګو ق قدّع رش مهرارسا

 تفدو ماعها ہلیا یف بام عس و ف قرص رز هدکاو قرقدو قع ند رمستعم

 !الومو انالو٭ رع رگتسدرب مات ادد ی رش رک دارواو ع ورش تا رم قر

 ك. و مانا ندیر هه رسداروا تاعورف ی ران رضح هرسسدو ڈ نکلا 1ا

 هاش لج هبهلا ی يلع ءام“ا یراقد ر ویب تم وادم ص وصخ هذ رهب
 دفن رش ءاعما نالواررح هدنمانسخا کن روش داروا صعب هلبا هراسراک ذاو
 | عج ھی رش هیعدا نالوا رت اوتم هلبا لیجج مسا ز ومط ناسعط ¿ن ند هب وب
 | رادخا ههجر هحرصخ هرزوا کرت ناس وت ظفللا تعلو رب زتو
 کو صاوخ لئاسرو هداعا یا نامز دعب بودیا راس ز حرش لدو

 | تاعاسوتاقوا ددعو یندناوفو صاوخ كنیس> ءاعسا ملا طلاب ی ہفوصتم
 ۲ قق هفاطلاو عس ولا بسح یتقبرط “4او ربکذلو جرد ی یا
 | رادتبا هاير ةقا بل ربغ نم هلبا فیدرتو لہذ هدف رش دار وا ح رش و
 1 هد شوال قیفولا هللاب و رمعغلا لوفیف هد ارنحا ہں الماو تد هر وطس فاقحو

 ۱ داروا ك:نارضح مهرارسآ هلل اسد مار ؟:ایاواو ماظع اشم ٭ رکنا

 : نالوا مزلایت اعرو مها ىست هناوخا نالوابعارو بلاط هتارف یبرادازحاو

 | داروا كمارک هللا لها الوا 88 ردشلوا عضو ہمدقم و نو یبا نایب یروما

 كني رل:ہارکو ىس هرم كني رالاعا هکلب بوبمل وا ندنراسذن ءاقلت یرلبازحاو

 [!یغاتت مالسلاو ةولصاا موع كماظع ءاینا مولع ى رلقدلوا ثراوو یرازآ

 ۱ ر وءا توا سو تم ملک هل ھجور ےب تاوصاا ا هلد او قح

 |ییغیدا وا ید 4 .لح ص | وح ۲ ریطع وہ واد 4 4ر وبد و هد د



 ٭٭٭ انالوم راک ذا باق یاد ار والا حرش ٭

 جج وک < مرا نجرا هلامسب 9 و **٭

 لكلا يلع ةمانلا ةولصااو همرکیفانصا ىلع رکشااو ہم لثالج یلص ہللدلا

 داشرالا وذیادهلا لها نهمه هبن نمو هباڪڪا ولآ یلعو ةعماللاتاذلاو فعماا
 قوشعم هفاراو هجا ءاع“ سب هفالطا شرع بط دعبو ۷ نیعچا

 ال ا نشر لک تراو نقرا ها ناطلع نرخ الو لوال
 ىلا نیسطادیس نب دح نب دمحم نیدلاو ةلملاو قلا لالج نیذغشاعلا ىلومو

 هرس هلل! سدقو هرک ذ هللا مظء ییورا ین یرکلا نسخا ییططا
 ثیداحا ادعامندهنآرف تانآ كنب ره رش داروا كني راترمضحنءدنفا رەب
 بحاصراصح هر ظفاب اظل یر ہذ ثم ظافلا هفیطا ةيعراو هفب رش

 اتا نیک نان تر 0 ود ناف یا یخ لع الوم میت
 ایک نانسل زا یا ا تی یس دار وا حیرشوا
 ربصَفرپ مع9ول و شمرری ریسلر بسا یرفص هچرتو بانرتراص>ا هحورب

 فرش یتبدنلو ندهیولوا تقیقح ہار ناکلاسو هولوم تقی رط ناکدن

 اصوصخو ریسم ندا هار یر ھم تم احور ہل سا نم یساہہ ناھ >

 :اونەلا لیاج نآرق كنابحو ناکلاس هدلاح یتیدلوا دننسم هب ینا ر قرفوت
 مدیر ندرسا فن ہنأارف تاىاوزوس نو قوذو'بسک هنس هي ظ) یانعم

۱ 
/ 

 ےس هم

 فی رش ةحاف مسفنو سد ریسفت یق نيرا ةصالخو راونالابهاومو رات الا
esدو سو  

 ٭ حشا لپ





 باوص اطخ رطب هقیا باوص اطخ رطب هدفی

 اهدیع ادع ۱۶ ۳۸۰ كس كرش ۱۶ ۹
 مزراوخ 0 ۱۷ ۱۳۸۱ ہذلداش يع ہخاذاش مت ۱ ۲

 زلف. دار و ءء۰ یتحەک > تەك 0 ۳

 هیچذگنا هما ۸ ۲۳ هجوو هجو ؟۳ ۸

 وک رک ۱۳۱۳۹۲۱ دنسال وا مالا ۷

 لبااعت كابایلاعع ۰4۹ 2. لودلا یلودلا ء۷ ۷

 قلا یھ ہ59 بابسا بابا ۲۴۲ ۸

 رر هلردرب .؟ ٩۱۳ ضرعلا ضرفا ×× ۶

 قاطن قاطظن ۲۷ ۲ یدورو یودرو ۶ ٢۴

 كلو رب كالروس ۶ زو نوازو ١۷

 باج باح ۲۷ 4۲۱ یيکانوا یکیاوا ۲۵ ۷

 دشوپ شوپ ۲۱ 4۲۳ هقدصو قدصو ۰۰ ۶
 ارس انس اه 9 لو وو ۰۰۹
 تنطاس ِتنلس ۱۹ ٤٤ هال مھال ۲۵ ۶

 ق>هجلاح لاا ٩ ٤م انفزراو انقرزاو ۱۳ ۵

 ؟تدمو ۲ "دمو ۲٢ 4۷| هانتجاادةزراو انفرزاو ۱۶ ۵

 ا تدم ۱:ندم ۲۳ ۸ هارو هیضاراو ۰۷ ۸

 نوكري جیل اہ تسویهصل ام ۰0 |١١٤ لآ عو اندیسعو ۷ ٠
 نعم ےھت ١۹ ؛۳۷|تمالسومالس مالسا ۱ ۷
 یربشلا یرعشَفلا ٤٤٠ ۱٩ شنمدب شمدی ۶4 ۳۷

a AEAبحاص يجاص ۱.  21 نور  
 يارس هن سول یییارسه:سوب ۰۳ ۷۷ ا قد رط |۷ ۳

 "لاثم یلاثم ۰۷ ۱ هیافک هیایفک ۹ ٩
 ته ي ۱ جود, حو ۲۷ ۵
 لدع يلدم ؟ ۱ هدیلط هدهیلط ۱۸ ۹
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 انیدا تلعام ناصقن(و) ٠٤

 یزور یزد و 0

 ردراوتردقدراوردق ٦

 ہلیارس هلیرح ٥
 تافاصم تافا ۷

 یینما قا ۱۳

 ندرلسا ندنرلبا ۴

 را رخ ۶

 بوت بونا "٢
 فرذو قوفو ٣
 قا اظعا ٩

 باوص اطخ رطب هك

 ناشهسخون ناسا هممخو ۲۰ ۰

 ہلماعو و هوم ۲۶ ۳

 نم وهو نموم ۳۷ ۶

 سعد نع هدرز نع

 ویک ندا € ۸

 ہرخآلا فو ہرخالاو ۶
 ربخأ ملا ر ٦٢

 رخآ یہا جو

 هیراوسا هیراولا ۲۳ ۹

 هناتسارا هناا )۶
NTعياش عباس  

 ردشدح ردئیدح ۱۳ ۹

 "وند سه هر دهاشم من ص ۸۱| ۰٩

 هن هده اشم ۰

 هیت اهن .8 ۳

 قادر قاد ۳

 "هجربدقت ہجردقت 1. ۸

 بیر باد ۱ ۶
 عار هئاررب ۲۶ ۶

NGOیاب یاب  

 هيدا هبهدا 4 ۷

 هەو ماما مو ماما ۲۲ ۰

 و وی و۷ 1

 قعسم قصسم .۳ ٩

 ماقتالا ماتشالل ۱۶ ٦

 هصعو هصوو ۱۶ ۷
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 باوص اطخ رطس رو .دک باوص اط ر طس رم کک

 ۰ دەبم السا ہد السا ۳ ٢ ۳۷ ةع دعلا a رولا ۰۸ أ

 هداصتم ہدافن ‘€ ۸ سد نیس یک ۹

 یسالات یسیلاب .۵ ۲۸هدناعادرح هدناعار ج ۰۶ ۳

 ست لم ا ۱۹ مایا تمايل ۲ ۳

 ہدقدبلوا هدنلوا ۲۱ ۲٩۱ )فلک .فااکتن .)

WN ۵هر لام .< یا۹ یدتا صدا  

 دولیاا ولالا ۲۷ ۳۰۱ هنراکشآو  راکشاو .۳ ۷

 هدفدنلوا هدناوا .۹ ۲ نا وما ۷

 تابارو تاارد ۱۰ ||۳٣ یری ویراکوک یت د یراکوک ۸

 یسەسداس یسهداس ۰:۸ ۲۶ ٹاکنو تاک رو ۷۰۸

 یه یهنم ۱۸ MR یارک ۹

 یهجو یهحو ۲۳ ۳٤٣ |ندفاصنا نویاصتا ۱۰ ۹

 ل لا ہا ا ییا ھاو نا ۹7۹

Oرج رح ۱ ۵ ه ان نام  

 بوا فا ء۰۳۷۷ بجر کو 4

 موارپ مدار ۲۷ N م,هحوو عو . ۰۰۱ ۰
 رادنا زادنا ۵ ۳۸۱ را یو ندید ا

 هأیا هدب دع هددع ۱۶ ۴۹ ہللا هيلا +0 ۱

 ۽ عل روت عب ره ٩: و 6 رفصو روصو شو

EE ECاهصمو افصهواو  ESSاک اکو رک آهکوب  

 نيب نيم ۲۳ ٤٣ لڳازحالا یاکوارحا ۱ ٣۴۲

 اننلعحو انھحو SET 0 ۱ روان 2 ردا ٥ خ3

 توا یکتا ۰۳ ۹۷۱۱ نوت توت ۸ و ۱

 هرومتمریغ هروش«تئارق ۰۳ يا صل ریت .۷ ٩
| ۳ 3 

 i سس ی سس



{¥ 

 كفي رش مسا طسقلا ۶
 یاس و رست 2

 ینا وربسفت کذب رش مءاروبصلا ۷

 قند رش ثیدح نانا بهش ٦
 ی وا ةيلک شو ۰
 « بنات ةيلك هی عش ۸
 هات دیک فیش ۳۷۹

fA.هتعناز اک هزهش  

 ہ..غاخ ےک داعش ۱
Afهس د اتش هک دیش  

 هعئأاےس “اک عش ۸۹۳

 همان هبلک هبعش ٤

Aoهعسان هلک دیش  

 ءاعساو ه ضرتو :ولصنیفیکن ای ۰
 ہرمُسد٭ هرم ٠

 ثبدح ید ینع ضقا الا ۴

 یا وه
 یاب یرابندو یلاقثم ناعا ۶
 یاب عفان ع ۶۰
 یاس لفاوت تاولصو باوص لع ۷
 ناب قداص نیم ۳۹۸

 هنالاماللسالا هزنادنغنیدلانآ ۹
 نر یر ۰

 ترحاو ابد تافاعم ١

 ییا داوا یبع هرنک یانههكشره ۲

 نیاضا یدانهاب ها ۰٠٣٣
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 مالسلاو ةولصلا ہیلع ٠٠

 مالسلا ہیلع لسر فرش ظفل ٤

 یاب هلزم فو بتکو ۰
 ربض هلک ناب ۷
 ر وکلادمہ روا نه كذومن ۸

 یادی یساعد ۰
 راقفتما نان ۶۹

 دچ ناتش و رک دار وا مانخ ۱

 هلالج لج لالج مسا رک ذ ناب ۲

 هع مانا ءات“ا راک ذا ناب ۳
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 داخو قوش اقیلا قلا بان

 ےہ یو تہہ

 ۱ هو دن 9 میس < لام رس

 : قاتا یرا خواد ۰
 دادعاو یل اضف كانسح ءاما ۸
 ہے سس ثیداخا راد اک او ۰
 یدک لاوقاو اک

 . رهو یاسح كنهامز تاماس ۴
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rrیاب ورت كةب رش مسا کیا  
 كف رش منا ده ثلا ۷

 قا وریسفن ۰
 كف رش سا ليکو لا ۹

 یا ورقن

 نایب و ریتسفت كف رش مسا یلولا 35

 قیا ور نت كةب رمش دن حسا مو فلا ۸

 قایو بس له رش ممادحالا ۰
{owنایب وریسش کذب رش ےس اردتعلا  
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 فایب و رمت كن رش مسا ربا ۸
 ىنا ور سفن ك رپ سیا 4
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 8( ولوم فیرش داروا ح رش راک ذا قباقح تسرھف لاجا هجور 8 )
 تیمو ریشم جس

 دازوا توالت طور شو بادآ ما ۳

 ۱ تازخ او <
 ی یشسداروا نام یادنا ٠

 4ے الا کءاجدعل لا صو رسل ٭ ۸

 هیآ ۱ صوخو لُ اوو مس ۰

 ىسركلا ٠

 رفت وس مت ظن
 فی رش سا تیادہ ٴهلع“!رعسف ٩
 نانو فرش سو لئاضف ۱

 هل رس ث.داحا ۰
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 | تیمور لوح نہ نیو اح اک الم ایر و ) نالوا نی بم نا ہطاحاورود را ا لوح كرلناو
 ] نس دچا نج )ر دیاتوالتوس هی( (نیلاعلا بر هتل دج )مو قلاب منی ضفو ممر دع
 رو بالم هرم كنراح ات برو طیخبیفاعاو لوح هک مافع کام نسرروک
 'المدوخای نونم ونلو حوضه کح هک لا نیب دوخ ایو قلتم بو ری می ها
 هتسبو اق کرنف | هد هد ناوخاعد هرکمندن ق توالّتوبشا نیلاما اتر نر کرا بدماظع
 بوچ املا ماقو اوت بی هکر اب یرنض تسد ہنناجیا مک ےس اووعد )بولو ا
 ہنزمالسو ترصن كَِتضحِم لاو لا کلم ما دامالس نرد هاشدایوز اغآ یاعد
 جاچور اظننااشرکاسعو هیعتلود ۂمدخ ہل ابو افن ءآرزوو اوم اظعیالکوو

 تانلاب والو اد هلی زحروجا نالو الص اجو هنراتمالس ریه | ۶ذ اکو ارتحالاکوذ ا
 رسو ز2ا حور كنراز صحن مر تفا مسو ہیلع ةد لصا ملا ناعربو انا ناطلس |

 راجو باحصاو لاو نی ی مج ام ہلع همالسو ہللا تاولص نول رمو این | حج هتیراسمن |
 او تب نافراعو ءاگآءابلواد ںیعمجا مع ناور ناو یرجاهموتیکمای
 اهادیرحاور نیازها ف اکو نازبو ناریپ راتو رکتس دریپ ةماح ابو نرد
 نوا )ررر ویب نی [) کت بویدوهالوم ترطحمد هدز ابی ماتم هال ادعب بودیا
 تقیعناوخا ( بابللاولو دی یعاوه نکیل یر سمت ای
 دیسزرع او درو امالانتماو هلباعدیم ولو ار اکداب هتو قدصبابداو

 یی ومع هل اسروبش ترکدا دقل اربع لا جیو مالک م مس نم هه صیبرشسا
 نسحلوبقباہتر اهل )مرايا هيمتدوي د ةيولوملا نيف ریونعلا ةر او بیر
 لا ةت شرو نم نلعجو نیخشالا قدص اسال لمجا جرانسحلت اناهتښاو
 نا انلخداو مرز قانرشحاو مت اتعضن او ممساک نم اتقساو مانتا مهسا
 طساو |ؤ اشا هذه دبوس نم غارفلا حقو دق نیم املا براي نیما مهعم
 علا هلزم جز م فلاو ن لاری ںیعبسو عشد هنسروهشنهبجرلابجی
 ارمنلام داخو نآرقل الهام د اخربقنفلا دي لع فلخو م اما نمو ربو فرشل او
 تک وولایدارلا یدنبشقتلا هنن]ضف جالا یونئللار اد ناونییوننم

 حا لون سوب ہدنتمناح بک دز ناطلسمل اسر یبا
 ددشنلوا عبط هرنهاکترچرشاط كن تف امر

 ةر قطصم حال ہی ریقضل اریلقنرٌّرح تی

 اہحےسسۂع+
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 ری هنن رولو | ثحج ہدوجم م ایران محرم دنها لسو هی هللا لص ه دناورار دیا

 ماقمر دو ماقموبشاو راش هروم (اد وچ امام كتر لنعرب ناوسع) هدننرک نآرق

 | وٹم ہدنیرش دج لص فت كم اقموبشیورردپا هطبغ کا تورخاو ولا ہکرد ارت
 مرد ای ہی هوس ہد اروضحر ارکراوروی اسو هلع ةا ز مر فا ہکشڈںوی ال لجو
 رای هکمربد نهتسیا كسراید ترہوردلاق ک شاب دعای کرو لک ترعب اطع ں دفا لف
 تلف كی ھراوزج ای رکژرروسرولواهل اتذاو تصخب نر یفا لمم رس یتا
 یم دکد هلا جاخا نم ہسیاراو نام ادیارنب کرک دربعش ك رک ج لاقغم
 نئ املا مظع ةا نالو! نیم اعلا تررارکتمراشب | هرزو |یهل ارم ابودیکخد نم
 نام زورعا دهل ام ہ دکیدلب ا هدحت بوری ارم هلبا اوره كي هجنپ بوراو

 تایل درنزم هل اقغمەدنبلق كمکره دعابراو بولر وب تصخرو بولوا

 کور هربا حارخابودک هرزو هل ام اخد نب بویر هلیا حارخا نده هسیاراو
 وید ی رای بوراو رپ هری هدتعافسواحر باب بودبار انور هو اروضح

 | ریل کسب چای بولیرومتصخرو نذا ندیهل الق هتم کیدلبا ز اشو ارن
 یه ماوبد هليا جاخ خد ن الدر خزم هټچل امن مزم ندا ندا ہدنباق کرو
 نیمزیز ین یور بور او هدر ارکت هک صن رک راما هرز وی ارم مند نبوشیربا

 کا چاپ بولو اتیزعباطخ نر لال ہر ہک اباد ا ن دتر عم بایو عو ری اجر
 رد اےس ا ہلیالاؤسور راو بعم هلباععافشور رعومسم هل وس كسیرابد منرهوردا اق

 یعموا اظفل تد ا لاال هک وفرب ل ونس تراي هکمردنب هدقالو اهلادعو وید

 انا کشید رر کد یزد و ر رفع دحو دزد وب هیلباد امتع|یموهفم

 و داریوش وا هرکربولو اریزرړنر اقم ہل عر کول هتبلا هسی اوبو ردتالوا هليا
 رانلوا ہراَوا ةه اسف ار دلع رپ لکت اناس اوبا هسلیا ظلي سکه هل ا
 هک لک تزرعباطخ نر الف هدکبب درو نزااکبیخد ہدنقحران اردرلیوب

 قفل و هفمرت لاال کفر زاجوححوربجو تیظعو ایربکو تزعدچم اب
 صالح و حارخا ند نهج نر مرکو تل ن اشلا متع نبهتبلاو هتلا ید اتعم اب

 او هکیداقر هنسک لوس ئ دلاق هتسک م دنھ فر ای کمربد یخد نب ہدکدید مر دیا

 در اش هعبار هه دوبشاکرلاقرلتلو ایجلو دولخ هنیلررواو دنکیجی دا ار سجی رانا رک
 “ایف “یر نرنالل روحو نوله ابودیا عام )کنج هراس ییدرد هرزو قوا
 وان کام لاوحاونتحاھاو نم لا لو یرخآ كلج ةر وس اتسم هل يبسارمز روس



 لی راباسح هښرارز و | مما تر ایهکمرید بودیاز اپ نرمی هلشیا هدنفح
 یسیضعب كتم ارونلو | تیتر یراب اسح بوتلو | توعد بولو |ی ارما كد هل
 کنج هلیببس مع اقش منہ یسضج و رولو |لخا د ےب هلعاتح هلی اناجد ۃجر

 كول مچیسیضح كم ئحم اطفال از ندکٌمتعافشنورولو لخا د ہیالعا
 هکرد بازم كام نالوا هج نز اغیح بوتلو اطعا دازاتارب نکیآشنلو ارما
 هدنقح كما دوهلیبضغهلن الا ملیظع ہللا نالو | نیم اعل ا تر نس اي
 *ەحب زی تعانش هی دام كفلرش ثمدحوبشا كد رت تمنرب

 اضم امح كي لع ناکام در او امکحنم ناو ۰ یکضنرکد سرا
 دحاارندرانس هکر رویب یرلترضحالع و لجیؾح عی ہنسا ضا رک تیا
 | ددیارور م طارصر سج نالو | عضو هنیرز واتس نت مالا هکردفو
 قرب وسمع بولو | هبقع كوو, هدنقجر شغلها ا طاصوبشا
 یب ازواودنکیسیضعو بوکیایشامیسیضجو یگ جر ییضجو یک فطاخ
 داص تنه دو باسح تباهمو س ار ولو اراربض خزود ہدل احیفیدلو لعاح

 | نیقرغتسم قر هلو | تزاسا ەنیراق دلو |رتوه دمو ربت مر شع له | یاب
 ۱ ( اٹنج هرم اقمفاخنلو) راردیا عامس لللارم اقم نعت اخ ل | دوهشف
 | وشا ثیدمادوادوبا جحا رکنروٹیزپإ ةه الوسر تعافشرازکت هییسصلقم

 چا هيلع دو ادوبا 8د هتس ټککه لهجو ون نالو اعوهعم كفیرش ثیدح
 تاور هلا رد نسل صتمو جز ندنراترضح هنع لن ید نالا نقي دح
 یندرانارلرولک هزه دتف | لسو هیلع هلن صر اکہ ابا رش لها کردیا
 ران دیار ورم ادار ونلو | عضوو بزط ظاص هکر روب نیپرهو رارر ويب تعافش
 رورهیکر اکزور نيكد هرکصد کیک كشرٹیعب یکفرب
 چ و ار ہرزوا ادا كو یکراعوا شوق هرکصن درلنارارد یا
 س تللا بروطهرزو |طاصیرایرضح سو هل ہلا ٰیصم رع قو
 هیجان میجیحراردیا اعد هسراتعالس كنس هم وحرم تماولد )سر پا
 هاب از ار نط) ونیضمب نار تکحیاضلقمربرشحلم | هدب نک د
 هد ماکهوشارارول وا لخاد هم هليا اتر ل رع یسیضحو ہیالعا تج
 هساررولوا نادرکرسو رم هين بولوا جاتح یی رچ تعافضرارکت ہدمآج ا
 | افتادم باما باب پوریا عو رس ماشا رک یر ہوا ترا ہرلنا
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